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Modificació del pressupost 19/2022. 

 
Atesa la sol·licitud de modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament per a 

l’exercici 2022 formulada per la Coordinadora General en data 20 d’octubre de 2022  en 
la modalitat de transferència de crèdit entre aplicacions de diferent  àrea de despesa i en 
la modalitat de crèdit extraordinari. 

 
Atès el que es preveu als articles 10 i 12 de les Bases d’Execució del Pressupost 

General per a l’exercici 2022 i als articles 177,179 i 180 del Reial decret 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 

Vista la memòria i ordre de procedir. 
 

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

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDI 
 
Aprovar provisionalment la modificació de crèdit núm. 19/2022 del Pressupost de 

l’Ajuntament de Mollet del Vallès en la modalitat de transferència de crèdit entre 
aplicacions de diferent àrea de despesa i en la modalitat de crèdit extraordinari que es 

finança amb baixes per anul·lació, amb el detall següent: 
 

  

 
 

 
 

 
 
 

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).  
 

Proposta validada per: EL REGIDOR DELEGAT D'ECONOMIA. 
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Serveis Generals, Desenvolupament 
Econòmic i Territori en sessió 25 d'octubre de 2022 
 
 
 

Compleixi’s Aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió 
27 d'octubre de 2022 

[Firma01-01] 

 
 

[Firma02-01] 

 
 

 
 
 

 
Codi de verificació: c65bf9d1-7e39-4dfc-b24f-145350332f75 
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