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RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 

 

X2022001074/RA012022000241 

SERVEI: PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA 
 

 
Atesa la sol·licitud de modificació pressupostària realitzades pel Coordinador d’àmbit 

de Serveis Territorials, Planificació Urbanística i Obres de 20 de gener de 2022 en la 
modalitat de generació de crèdit.   
 

La Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 15/12/2021, ha dictat un decret 

amb número de registre 14175 sobre l'aprovació d’un ajut per a l'actuació 21/X/314412 
Substitució de paviments del carrer Gaietà Vinzia en el tram de Via Ronda al carrer 
Tarragona de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, en el marc de la Línia de suport 1 

"Projectes sostenibles" del Programa general d'inversions" 
 

En data 27 de desembre d’enguany la Junta de Govern Local ha acceptat l’ajut 
econòmic per a l’actuació Substitució de paviments del carrer Gaietà Vinzia en el tram 
de Via Ronda al carrer Tarragona favor de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, en el 

marc de la Línia de suport 1 “Projectes sostenibles” del Programa General d’Inversions 
d’import 799.323,71 euros per a l’anualitat 2022. 

 

D’acord amb el que determinen els articles 13 de les Bases d’execució del vigent 

pressupost 2022, en relació amb els articles 181 del RD Legislatiu 2/2004 i 43 del RD 
Legislatiu 500/1990, la generació de crèdit en l’estat de despeses del pressupost pot ser 

finançada per ingressos de naturalesa no tributària, i atès que aquests s’han produït 
derivats de:   
 

- Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per 
finançar, juntament amb l'Entitat Local o amb algun dels seus Organismes Autònoms, 

despeses que per la seva naturalesa estan compresos en les seves finalitats o objectius  
 
Per a procedir a la generació de crèdit serà requisit indispensable: 

 

- El reconeixement del dret o l'existència formal del compromís ferm d'aportació. 
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L’article 45 del RD Legislatiu 500/1990, determina que s’entén per compromís ferm 

d’aportació l’acte pel qual qualssevol ens o persones, públiques o privades, s’obliguen, 
mitjançant un acord o concert amb l’entitat local, a finançar total o parcialment una 
despesa determinada de forma pura o condicionada. 

 
Vist l’informe de la cap d’Unitat de Gestió Tributaria. 

  
Vist l’informe favorable per la Intervenció General 
 

 
  

HE RESOLT 
 
 

Primer.- Incoar expedient de modificació de crèdits en la modalitat de generació de 

crèdit, d’acord amb el següent detall:  

 

Org. Pro. Eco. Descripció

Crèdits 

inicials

Modificacions 

anteriors

Crèdits totals 

consignats

Modificació 

de crèdit

Crèdit 

definitiu Tipus MC

E0 1501 61160 MILLORES CARRERS I ESPAIS DE LA CIUTAT 1.623.850,35 0,00 1.623.850,35 799.323,71 2.423.174,06 GC

Total: 799.323,71

Eco. Descripció

Previsions 

inicials

Modificacions 

anteriors

Previsions 

totals

Modificació 

de crèdit

Crèdit 

definitiu Tipus MC

76100 TRANSFERENCIES DIBA INVERSIONS 1.125.367,25 0,00 1.125.367,25 799.323,71 1.924.690,96 GC

Total: 799.323,71  
 
Segon.- Que per la Intervenció s’emeti l’informe corresponent i elabori l’informe sobre 

el càlcul de l’Estabilitat pressupostària. 

 

Tercer.- Amb els informes anteriors, traslladi’s a Alcaldia perquè resolgui el que 
procedeixi. 
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [firma] 
 
 

 
 

[Firma02-01] 
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