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Modificació del pressupost 13/2022. 

 
Atesa l'existència de despeses que no poden demorar-se fins l'exercici següent i el crèdit 

consignat en el pressupost resulta insuficient o no ampliable. 
 
Atesa l’existència de nous ingressos no previstos al pressupost corrent. 

 
Atès que s’ha emès Memòria de l'Alcaldessa en la qual s'especificaven la modalitat de 

modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació. 
 
Atès que s’ha emès informe d'Intervenció pel qual es va informar favorablement de la 

proposta del Ple i, es va elaborar Informe d'Intervenció sobre el càlcul d'Estabilitat 
Pressupostària. 

 
La legislació aplicable és la següent:  
 

— Els articles 169, 170, 172 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

— Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa 
el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

— L'article 3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

— L'article 16.2 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals aprovat 
per Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre. 

— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de 
maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió 

Europea (SEC-10). 
— L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 

— L'Orde EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de 
pressupostos de les entitats locals. 

— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

— L'article 4.1.b).2n del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional. 
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Vist el que preveu la Base 10 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit de les 
Bases d'execució del Pressupost. 

 
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en 
la Legislació aplicable, procedint la seva aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb 

el que es disposa en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial decret 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Per això, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 175 del Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre: 

 
 
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament 

 
ACORDI 

 
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 13/2022 del 

Pressupost vigent, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per 

import total de dos milions cinc-cents dinou mil cinquanta-dos euros amb vint-i-un 
cèntims (2.519.052,21 euros), com segueix a continuació: 

 
Aplicació 

pressupostària 

Import 

(EUR) 

Descripció Tipus 

MC 

E1 1342 60901 1.012.358,00 Next Generation Mobilitat CE 

E0 1511 61161 1.123.523,00 Next Generation Urbanisme  CE 

I0 2315 62300 50.000,00 Material pel Mollet Lab CE 

F1 3230 20200 100.000,00 Lloguer mòduls Can Vila CE 

F1 9330 63229 60.000,00 Edificis. Condicionament equipaments 

mpals. 

SC 

G3 3341 22699 173.171,21 Despeses Generals SC 

 
Aquesta modificació es finança amb càrrec a nous ingressos no previstos en el 
pressupost corrent i baixes o anul·lacions d’altres aplicacions:  

 

Aplicació pressupostària 
Import 

Descripció 
Tipus 

MC 
(EUR) 

79701 2.135.881,00  Next Generation Zones Baixes Emissions  NI 

 
Aplicació pressupostària Import (EUR) Descripció Tipus MC 

I0 2415 22719 50.000,00 Despeses Generals BC 

J0 4920 22712 50.000,00 Serveis al ciutadà  BC 

E0 1501 61160 110.000,00 Millores carrers i espais ciutat BC 

F1 1621 22712 110.000,00 Serveis al ciutadà BC 

D6 1330 22712 27.539,63 Prestació de serveis. Control transit BC 

https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv


 

 

 
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04 

www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat 
 

Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda auto ritzat per la seva 
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de 

còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de 
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).  
 

E0 1720 22712 5.804,50 Serveis al ciutadà BC 

D3 4911 22724 5.414,78 Manteniment programes informàtics TIC BC 

F1 1710 22712 467,15 Serveis al ciutadà BC 

D5 1550 22712 23.945,15 Serveis al ciutadà BC 

 
2. Modificar l’annex d’inversions del pressupost derivat de la modificació que 

s’aprova en el punt anterior.  
 
3. Donar de baixa, de la modificació de crèdit 09/2022, l’aplicació pressupostaria F1 

1511 60903 atès que es consideren correctes les dos noves aplicacions d’aquesta 
nova modificació per tal de complir amb allò preceptuat al Reial Decret llei 

36/2020. 
 

4. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats 
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es 

considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-
les. 

 
 

 
Proposta validada per: EL REGIDOR COORDINADOR DE L'ÀREA DE GOVERNANÇA, 
TERRITORI I ACCIÓ CLIMÀTICA. 
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Serveis Generals, Desenvolupament 
Econòmic i Territori en sessió 14 de juliol de 2022 
 
 
 

Compleixi’s Aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió 
18 de juliol de 2022 

[Firma01-01] 
 

 

[Firma02-01] 
 

 
 
 

 
 

Codi de verificació: 76d888c2-48f8-458d-8c73-a087e1dd8613 
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