
 
 
 
 

 
 

OD-06 
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 X2021011454. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 7 de novembre de 2022, la senyora Josefa Recio Corral, cap de l'Àrea de Serveis 

Personals, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Des de l’any 2001, el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Gallifa venen signant convenis de 

col·laboració per a la prestació del servei de transport escolar dels alumnes residents al municipi de 
Gallifa al CEIP Jaume Balmes, Cor de Maria i l’IES Carrasco i Formiguera de Sant Feliu de Codines. 
Des de la signatura del primer conveni s’han anat formalitzant convenis de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Gallifa i el Consell Comarcal del Vallès Oriental amb els mateixos termes.  
 

2. El 5 de novembre de 2018 es va formalitzar el darrer conveni de col·laboració subscrit entre el 
Consell Comarcal per a la prestació del transport escolar dels alumnes residents al municipi de 
Gallifa al CEIP Jaume Balmes, Cor de Maria i l’IES Carrasco i Formiguera de Sant Feliu de Codines, 
amb una vigència per al curs escolar 2017-2018 i amb possibilitat d’una única pròrroga expressa per 
al curs escolar 2018-2019. L’esmentada pròrroga es va formalitzar el 6 de setembre de 2019.  

 
3. El 7 de setembre de 2021, registre d’entrada núm. E2021013781, l’Ajuntament de Gallifa, per mitjà 

d’escrit signat per l’Alcalde del municipi, va manifestar la voluntat de continuar la relació de 
col·laboració establerta amb el Consell Comarcal, en els termes següents: 

 
“Serveixi la present com a sol·licitud de prorrogar el conveni subscrit entre el vostre Consell Comarcal 
i aquest ajuntament amb data 20 de juliol de 2001, per a la prestació del servei de transport escolar 
dels alumnes residents al municipi de Gallifa al CEIP Jaume Balmes, a l’Immaculat Cor de Maria i a 
l’IES Carrasco Formiguera de Sant Feliu de Codines.  
El cost aproximant que es preveu pel proper curs 2021-2022 serà de 38.000 euros.” 
 

4. El curs escolar 2021-2022 es va prestar el servei de transport escolar ens els mateixos termes i 
condicions que els cursos anteriors però no es va formalitzar conveni per a la prestació el transport 
escolar.  
 

5. Els certificats aportats per l’Ajuntament de Gallifa, per tal de justificar el cost del servei, ascendeix a 
37.292,10 €, d’acord amb el detall següent: 

 

MES DESPESA DATA REGISTRE  

SETEMBRE 2.855,50 € 04/02/2022 E2022001733 

OCTUBRE 4.023,92 € 04/02/2022 E2022001733 

NOVEMBRE 4.106,48 € 04/02/2022 E2022001733 

DESEMBRE 3.006,48 € 04/02/2022 E2022001733 

GENER 3.494,83 € 01/09/2022 E2022013495 

FEBRER 4.034,92 € 01/09/2022 E2022013495 



 
 
 
 

 
 

MARÇ 4.606,63 € 01/09/2022 E2022013495 

ABRIL 3.215,35 € 01/09/2022 E2022013495 

MAIG 4.307,77 € 01/09/2022 E2022013495 

JUNY 3.640,22 € 01/09/2022 E2022013495 

  37.292,10 €     

 
6. 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. 

 
7. Atès que a l’aplicació pressupostària 32 32438 22300 existeix consignació suficient per vinculació 

jurídica per atendre la despesa dels certificats de l’Ajuntament de Gallifa detallats en el punt 5 de la 
relació de fets. 

 
 

Per tant, PROPOSO:  
 

Primer.- La liquidació del cost del servei de transport escolar obligatori de l’Escola Jaume Balmes, el Cor 
de Maria i l’Institut Carrasco i Formiguera de Sant Feliu de Codines, ruta POBL01, per al curs 2021-2022, 
en l’import de trenta-set mil dos cents noranta-dos euros amb deu cèntims (37.292,10 €), que el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental abonarà a l’Ajuntament de Gallifa. 
 
Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits per un import total de trenta-set mil dos cents 
noranta-dos euros amb deu cèntims (37.292,10 €), següent: 
 

MES / PERIODE DESPESA DATA REGISTRE  

SETEMBRE 2.855,50 € 04/02/2022 E2022001733 

OCTUBRE 4.023,92 € 04/02/2022 E2022001733 

NOVEMBRE 4.106,48 € 04/02/2022 E2022001733 

DESEMBRE 3.006,48 € 04/02/2022 E2022001733 

GENER 3.494,83 € 01/09/2022 E2022013495 

FEBRER 4.034,92 € 01/09/2022 E2022013495 

MARÇ 4.606,63 € 01/09/2022 E2022013495 

ABRIL 3.215,35 € 01/09/2022 E2022013495 

MAIG 4.307,77 € 01/09/2022 E2022013495 

JUNY 3.640,22 € 01/09/2022 E2022013495 

  37.292,10 €     

 
Tercer.- Autoritzar, disposar, reconèixer una obligació i ordena el pagament d’una despesa amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 32 32438 22300 pel pressupost de despeses de trenta-set mil dos cents 
noranta-dos euros amb deu cèntims (37.292,10 €).” 

 
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 trenta-set mil dos-

cents noranta-dos euros amb deu cèntims (37.292,10 €) pel servei de transport escolar 
obligatori de l’Escola Jaume Balmes, el Cor de Maria i l’Institut Carrasco i Formiguera de 
Sant Feliu de Codines, per al curs 2021-2022, a l’Ajuntament de Gallifa, següent: 

 
MES / PERIODE DESPESA DATA REGISTRE  

SETEMBRE 2.855,50 € 04/02/2022 E2022001733 

OCTUBRE 4.023,92 € 04/02/2022 E2022001733 

NOVEMBRE 4.106,48 € 04/02/2022 E2022001733 

DESEMBRE 3.006,48 € 04/02/2022 E2022001733 

GENER 3.494,83 € 01/09/2022 E2022013495 

FEBRER 4.034,92 € 01/09/2022 E2022013495 

MARÇ 4.606,63 € 01/09/2022 E2022013495 

ABRIL 3.215,35 € 01/09/2022 E2022013495 

MAIG 4.307,77 € 01/09/2022 E2022013495 

JUNY 3.640,22 € 01/09/2022 E2022013495 

  37.292,10 €     

 
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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