
 
 
 
 

 

OD-05 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
Ple extraordinari, de 21 de desembre de 2022 
CI, de 16 de desembre de 2022 
 
Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’expedient X2022014085. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 12 de desembre de 2022, la senyora Josefa Recio Corral, cap de l'Àrea de Serveis 

Personals, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La relació de factures F/2022/54 extreta del programa SICALWIN que no consta aprovada la seva 

despesa amb anterioritat al registre de la factura, i que originen una obligació legal de procedir al seu 
pagament, ja que en cas contrari, hi hauria 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 1832 

  
2022 32 32460 22300 2.176,00 B58552712 FALCK VL SERVICIOS  

SANITARIOS, SL 

POBL09AC CURS 2022-2023 
SETEMBRE (16  
DIES EXTRAJUDICIALS) 

V-FAC+ 
FV22_   CURS 2022/2023 TRANSPORT  

ESCOLAR OBL + VTC     

/ 
 2022 1914 

  
2022 32 32460 22300 3.385,34 U10732162 

UTE VALLES 
ORIENTAL  
ESCOLAR 2022 

EOBL107A CURS 2022-23 
SETEMBRE (11  
DIES EXTRAJUDICIALS) 

8222BT0003   CURS 2022/2023 TRANSPORT  
ESCOLAR OBL + VTC     

 
 
 
2. Cal fer avinent que les rutes objecte d’aquest expedient s’han licitat dues vegades a través de l’Acord 

Marc quedant desertes en ambdues ocasions, la darrera el 22 juliol de 2022.  
 
Considerant que el curs escolar s’iniciava el 5 de setembre de 2022 i que la intervenció del Consell 
Comarcal del Vallès oriental va quedar vacant durant unes setmanes, per tal de poder garantir la 
prestació d’aquest servei que és de caràcter obligatori, es va haver d’iniciar el curs escolar sense 
formalitzar el contracte. 

 

EOBL107A X2022012374 2022-30-S des del 28 de novembre de 2022 CEE Can Vila 

POBL09AC  X2022012377 2022-33-S des del 28 de novembre de 2022 Escola Joan Abelló (SIEI) 
 
3. Tenint en compte que aquest servei no s’ha prestat en el marc de la contractació del servei d’acord 

amb la normativa en matèria de contractació del sector públic, però no obstant, els serveis relatius a 
les factures referides s’han realitzat adequadament. 

 
4. Atès que a l’aplicació pressupostària 32 32460 22300 existeix consignació suficient per vinculació 

jurídica per atendre la despesa de les factures a dalt relacionades. 
 
 
Per tant, PROPOSO,      

TOTAL: 5.561,34€ 



 
 
 
 

 

 
ÚNIC. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament (ADO-P) de la despesa a favor de 
les empreses que consten al punt 1 de la relació de fets, per un import total de cinc mil cinc-cents 
seixanta-un euros amb trenta-quatre cèntims (5.561,34€), IVA inclòs, atesa la conformitat de les factures 
presentades.” 

 
2. El 16 de desembre de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta amb els vots a favor dels grups comarcals Partit dels 
Socialistes, Junts per Catalunya (Junts), En Comú Guanyem, Ciutadans i CUP Vallès 
Oriental Alternativa Municipalista, i l’abstenció del Grup Comarcal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. 

 
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. 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 cinc mil cinc-cents 

seixanta-un euros amb trenta-quatre cèntims (5.561,34 €), següent: 
 

Núm. fact. Ope. 
Anterior 

Nº 
Expedient 
o Nº  Aplicació i Descripció Import  Tercer Text explicatiu 

  d´inventari      
N. document Fase       

/ 
 2022 1832 

  
2022 32 32460 22300 2.176,00 B58552712 

FALCK VL 
SERVICIOS  
SANITARIOS, SL 

POBL09AC CURS 2022-2023 
SETEMBRE (16 DIES 
EXTRAJUDICIALS) 

V-FAC+ 
FV22_   CURS 2022/2023 TRANSPORT 

ESCOLAR OBL + VTC     

/ 
 2022 1914 

  
2022 32 32460 22300 3.385,34 U10732162 

UTE VALLES 
ORIENTAL  
ESCOLAR 2022 

EOBL107A CURS 2022-23 
SETEMBRE (11 DIES 
EXTRAJUDICIALS) 

8222BT0003   CURS 2022/2023 TRANSPORT  
ESCOLAR OBL + VTC     

 
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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