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RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 

 

X2022014702/RA012022002518 

SERVEI: PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA 
 

 
 

Atesa la concessió de la Diputació de Barcelona d'un ajut econòmic per a la realització 
de l'actuació de projectes Executius d'instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum 
col·lectiu i individual (Brigada Municipal, Can Besora, Biblioteca Municipal). 

 
Atès que d’acord amb el que determina l’ article 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: 

 
N. Operació Fase Aplicació Import  Nom terc. Text lliure 

120220003968 CI 76100 273.448,74 DIPUTACIO DE 
BARCELONA 

PROJECTES EXEC. D'INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES PER 
AUTOCONSUM COL·LECTIU I INDIVIDUAL (PS RENOVABLES 
2030) 22/X/328511 

 
Vista la memòria i ordre de procedir.  

 
D’acord amb l’informe favorable de la Intervenció General.  

 
 
 

  
HE RESOLT 

 
 
1.- Aprovar la modificació de crèdit núm. 11/2022 del Pressupost de l’Ajuntament de 

Mollet del Vallès en la modalitat de generació de crèdit amb el detall següent: 
 

Org.  Prog. Eco. Descripció Crèdits inicials 
Modif icacions 
anteriors 

Crèdits totals 
consignats 

Modif icació de 
crèdit 

Crèdit 
definitiu Tipus MC 

F1 9330 63229 
EDIFICIS. CONDICIONAMENT 
EQUIPAMENTS MPALS. 1.405.000,00 1.801.793,18 3.206.793,18 273.448,74 3.480.241,92 GC 

 

Eco. Descripció Previsions Modif icacions Previsions Modif icació de Crèdit Tipus MC 
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inicials anteriors totals crèdit definitiu 

76100 
TRANSFERÈNCIES DIBA: 
INVERSIONS 1.125.367,35 1.217.070,87 2.342.438,22 273.448,74 2.615.886,96 GC 

 

 
 
 

 
 

 
 
Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [firma] 
 

 
 
 

[Firma02-01] 
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