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RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 

 

X2022015266/RA012022002644 

SERVEI: PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA 
 

 
 

PROPOSTA 

 
Atès que a data 6 de juliol de 2022 s’emet informe per part del Director de serveis de 

benestar, drets socials i ocupació sol·licitant modificació pressupostària en la modalitat 
d’ampliació de crèdits. 

 
Vista la memòria i ordre de procedir de data 7 de juliol de 2022, que s’adjunta a 
l’expedient. 

 
Atès que s’han produït majors drets sobre els previstos en concepte de Preus Públics 

serveis culturals i estant aquests ingressos afectats al crèdit consignat en l’aplicació 
pressupostària G3 3274 22699 Despeses generals. 
 

Atès que l’article 11 de les Bases d’execució del vigent pressupost 2022 declara com a 
ampliable l’aplicació pressupostària següent: 
 

Despeses Ingressos 

Orgànica Programa Econòmica Descripció  Econòmica Descripció  

G3 3274 22699 Despeses generals 34200 Preu Públic Serveis Culturals 

 
I atès que d’acord amb el que estableixen els articles 178 del RD Legislatiu 2/2004 i 39 
del RD 500/1990, únicament es podran modificar a l’alça les partides del pressupost de 

despeses finançades amb recursos afectats detallades en  l’article 11 de les Bases 
d’execució del pressupost, sempre que s’acrediti el reconeixement ferm de majors drets 
sobre els previstos en el pressupost d’ingressos afectats pel crèdit que es pretén ampliar. 

 

Eco. Descripció Previsions inicials Modificacions anteriors Previsions totals Drets reconeguts nets

34200 Preu Públic Serveis Culturals 9.270,00 20.392,94 29.662,94 46.061,57  
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HE RESOLT 

 

 
Aprovar la modificació de crèdit número 12/2022 del Pressupost de l’Ajuntament de 

Mollet del Vallès amb el detall que s’inclou a l’expedient i amb el resum següent: 
 

Org. Pro. Eco. Crèdits inicials Modific. anteriors Crèdits totals MC Crèdits definitius Tipus MC

G3 3274 22699 9.270,00 20.392,94 29.662,94 6.870,00 36.532,94 AC  
 

Eco.
Previsions 

inicials

Modificacions 

anteriors

Previsions 

totals
MC

Previsions 

definitives
Tipus MC

34200 9.270,00 20.392,94 29.662,94 6.870,00 36.532,94 AC  
 
 

 
 
 

 
Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 

[Firma01-01] [firma] 
 
 

 
 

[Firma02-01] 
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