
 
 
 
 

 
 

 
PROPOSTA DE L’ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
Ple  
 

Intervenció 
EXP: X2022015430 

 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
El 20 de desembre de 2022, la cap de l'Àrea de Serveis Personals, senyora Josefa Recio 
Corral, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 6 de febrer de 2022 es va celebrar la 36a Mitja Marató Granollers – Les Franqueses del 

Vallès – La Garriga. 
 

2. El 28 d’abril de 2022 en sessió de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar la 
Resolució del procediment de concessió d'ajuts econòmics en règim de concurrència 
competitiva de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023. 

 

Codi XBMQ Nom de l'actuació 
Import concedit 
2022 

22/Y/325798 36 Mitja Marató Granollers- Les Franqueses del Vallès- La Garriga 17.000,00 € 

  
3. El 19 de desembre de 2022, amb número de registre d’entrada E2022020708, Dimas Empresa 

d’Inserció Social, SL ha registrat la factura número 000698 de data 1 de desembre de 2022 
per un import de 17.000,00 euros pel concepte de muntatge i desmuntatge de la Mitjà Marató 
de 2022. 

 
4. El Consell Comarcal del Vallès Oriental va prendre la decisió de redactar un conveni de 

col·laboració amb l’entitat organitzadora de l’esdeveniment, però per motius jurídics no es va 

poder realitzar aquesta fórmula. 

5. L’aplicació pressupostària 33 34100 22699 Esdeveniments esportius existeix consignació 

suficient per atendre la despesa de les factures a dalt relacionades. 

Pressupost inicial  ....................................................................................  19.000,00 euros 

Modificació pressupost per transferència crèdit  ........................................ 3.101,10 euros 

 
6. La tramitació d’una subvenció per aquesta entitat comporta la modificació de l’aplicació 

pressupostària i s’ha d’aprovar per Ple, tenint en compte que la liquidació a l’entitat s’ha de 

tramitar durant l’any 2022, i els terminis impedeixen fer la modificació en el darrer ple de l’any 

2022. 

 
7. 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, per però no obstant, els 

serveis relatius a les factures referides s’han realitzat adequadament. 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Convalidar l’omissió de la funció interventora i seguir amb el procediment. 

 
2. Aprovar la factura número 000698 de data 1 de desembre de 2022 per un import de 17.000,00 

euros pel concepte de muntatge i desmuntatge de la Mitjà Marató de 2022. 



 
 
 
 

 
 

 
3. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament  despesa de disset mil euros 

(17.000,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 34100 22699 del Pressupost de 
ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental.” 

 
 
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 disset mil 

euros (17.000 EUR) següent: número de factura 000698 emesa per DIMAS 
EMPRESA D'INSERCIÓ SOCIAL, SL, número de registre E2022020708, concepte 
Muntatge i desmuntatge Mitja Marató 2022. 
 

2. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament  despesa de disset 
mil euros (17.000,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 34100 22699 del 
Pressupost de ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
Document signat electrònicament. 
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