
 
 
 
 

 
 

OD-13 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
Ple, de 20 de juliol de 2022 
CI, de 13 de juliol de 2022 
 
Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’expedient. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’1 de juliol de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 23 de juny de 2022, el senyor Òscar Frias Perez, cap de l’àrea de Persones i Valors, ha emès 

l’informe que diu: 
 

RELACIÓ DE FETS 

 
1. L’Àrea de Persones i Valors va tramitar la factura següent: 

 
Aplicació 

Pressupostària 
Concepte 

Proveïdor 
Núm. Fra Data 

Import 

NIF Nom Base  IVA inclòs 

90 92000 22699 

DESTRUCCIÓ DE VESTUARI I 
EPIS DEL PERSONAL DEL 

PROGRAMA TREBALL I 
FORMACIÓ 2021 

A28900975 FCC AMBITO, SA 22/1C62-22/11180 29/04/2022 189,17€ 208,09€ 

 
2. L’1 d’abril de 2022, mitjançant el Decret de Gerència núm. 2022GER000571, d’1 d’abril, s’aprovà el 

següent:  
 

1. Aprovar un contracte amb FCC AMBITO, S.A., amb CIF A28900975, per al servei de recollida selectiva de 
residus i destrucció confidencial. 
 
2. Aprovar i disposar una despesa de cinc-cents vint-i-un euros amb cinquanta-set cèntims (521,57 EUR) IVA 
inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 90 92000 22699 i número de referència 22022000629. 
 
3. Notificar aquest Decret a la persona interessada. 

 

3. La notificació del Decret esmentat en l’apartat precedent,  registre de sortida S2022005462, es posa a 
disposició de Femarec, SCCL el 4 d’abril de 2022 i fou acceptada el 5 d’abril de 2022.  
 

4. El 4 de maig de 2022, registre d’entrada E/000084-2022, Femarec, SCCL interposa un recurs de 
reposició contra el Decret de Gerència núm. 2022GER000571, d’1 d’abril.  
 

5. A l’expedient d’aquest contracte consta un albarà de recollida de la roba amb data 7 d’abril de 2022 i la 
factura per import de 189,17 euros (208,09 euros amb IVA). Així mateix, consta certificat de l’empresa 
datat el 7 d’abril de 2022 conforme s’ha destruït el material.  
 
L’execució de la prestació del contracte per part de FCC AMBITO, SA, impedeix adjudicar-lo ara a 
Femarec, SCCL, en la mesura que ja no hi ha objecte contractual.  
 

6. El 3 de juny de 2022, mitjançant el Decret de Gerència núm. 2022GER000874, de 3 de juny, es decreta 
estimar el recurs de reposició amb registre d’entrada E/000084-2022, de 4 de maig de 2022, interposat 
per Femarec, SCCL contra el Decret de Gerència núm. 2022GER000571, d’1 d’abril, exclusivament en 
el sentit de declarar la nul·litat de l’esmentat Decret. No obstant, aquesta estimació no suposa 
l’adjudicació del contracte a Femarec, SCCL, en la mesura que la prestació s’ha executat amb 
anterioritat i per tant no hi ha objecte contractual.  



 
 
 
 

 
 

7. El 3 de juny de 2022, mitjançant el Decret de Gerència núm. 2022GER000874, de 3 de juny, es 
decreta desestimar la petició de suspensió del Decret de Gerència núm. 2022GER000571, d’1 d’abril, 
en la mesura que la prestació s’ha executat amb anterioritat a la presentació del recurs i s’ha declarat 
la nul·litat de l’acte administratiu.  
 

8. Segons els fets anteriors i tot i que es reconeix per aquesta administració el fet que la valoració de les 
dues propostes sigui incorrecta, s’ha de procedir al pagament de la factura mitjançant el 
reconeixement extrajudicial de la factura i abonar-la a la empresa que efectivament a fet els treballs. 

La factura objecte d’aquest reconeixement és la següent: 

 
 

9. Atès que a l’aplicació pressupostària 90 92000 22699 existeix consignació per vinculació jurídica per 
atendre la despesa de les factures a dalt relacionades. 

 
Per tot això, PROPOSO: 

 



 
 
 
 

 
 

Únic. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament (ADO-P)  de la despesa a favor de 
l’empresa FCC AMBITO, S.A., amb CIF A28900975, per un import total de dos-cents vuit euros amb nou 
cèntims (208,09 EUR), IVA inclòs, atesa la conformitat de les factures presentades. 

 

2. La relació de factures F/2022/28 extreta del programa SICALWIN origina una obligació legal de 
procedir al seu pagament, ja que en cas contrari es originaria un enriquiment injust per a 
l'Administració. 

 

Núm. fact. 
Ope. 

Anterior 

Nº 
Expedient 
o Nº  Aplicació i Descripció 

     
Import 

 

 Tercer Text explicatiu 
  d´inventari       

N. 
document 

Fase      
 

 

/ 
 2022 811 

  2022 90 92000 22699  208,09 A28900975 FCC AMBITO, SA CARGA DESTRUCCION TEXTIL -  

DESTRUCCION TEXTIL (Tonelada) ( CARGA 
DESTRUCCION TEXTIL ) 

22/1C62-
22/111 

  ALTRES DESPESES DIVERSES      

 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial i la relació de factures número F/2022/28 per un import total 

de dos-cents vuit euros amb nou cèntims (208,09 €) 
 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions i ordenar el pagament (ADO-P) a favor dels titulars 
que consten a la present relació, pels imports i conceptes que esmenten d’acord amb les 
contractacions i els tràmits previs aprovats per aquest Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb 
càrrec a les disposicions aprovades amb anterioritat i que es troben comptabilitzades i comprovades 
per aquesta Corporació.” 

 
2. El 13 de juliol de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 

2. El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a 
les entitats del sector públic local (RCIL).  

 
3. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques. 
 

4. La Resolució de 10 de juliol de 2015, de la Presidència del Tribunal de Comptes, publicada 
al BOE de 17 de juliol de 2015. 

 
5. L’informe del Tribunal de Comptes núm. 1415, de fiscalització dels expedients de 

reconeixements extrajudicials de crèdit aprovats per les entitats locals en l’exercici 2018. 
 

6. Les bases del Pressupost general d’ingressos i despeses per a l’any 2022. 
 
 
Per això,  
 



 
 
 
 

 
 

PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits per un import total de dos-cents vuit euros 

amb nou cèntims (208,09 €), següent: 

 

Núm. fact. 
Ope. 

Anterior 

Nº 
Expedient 
o Nº  Aplicació i Descripció 

     
Import 

 

 Tercer Text explicatiu 
  d´inventari       

N. 
document 

Fase      
 

 

/ 
 2022 811 

  2022 90 92000 22699  208,09 A28900975 FCC AMBITO, SA CARGA DESTRUCCION TEXTIL - 
DESTRUCCION TEXTIL (Tonelada) ( CARGA 
DESTRUCCION TEXTIL) 

22/1C62-
22/111 

  ALTRES DESPESES DIVERSES      

 
2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament (ADO-P) a favor del titular 

que consta a la present relació, per l’import i concepte que s’esmenta en el punt precedent, 
amb càrrec a les disposicions aprovades amb anterioritat i que es troben comptabilitzades i 
comprovades per aquesta Corporació. 

 
 
 
Document signat electrònicament. 
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