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RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 

 

X2022021676/RA012022004128 

SERVEI: PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA 
 

 
 

Atès que existeix dotació al Fons de Contingència al pressupost de l’exercici 2022 i, 
 
Atès que el present pressupost a establert un Fons de contingència voluntari.  

 
Vist el que preveu la base 7 de les Bases d’execució del pressupost municipal en relació 

amb el Fons de Contingència i, vista la base 12 de les Bases d’execució  per les 
transferències de crèdit.  

 
 
Vist que l’article 40 a 42 del Reial decret 500/1990, de 20 de 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, estableix les limitacions i 
procediments per aprovar una modificació de crèdit mitjançant transferència de crèdit.  

 
Vist el que disposa l’article 179 i 180 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març 

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
D’acord amb el que preveu la base 9.8 i 14.5 de les Bases d’execució del pressupost 

municipal, correspon a l’alcaldia l’aprovació dels expedients de transferència de crèdit 
per aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de despesa.  
 

 
 

  
HE RESOLT 

 

 

Primer.- Aprovar la modificació de pressupost 20/2022 en la modalitat de transferència 

de crèdit entre aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de despesa, per un import 

total de dos milions d’euros (2.000.000,00€) amb el següent detall: 
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TRANSFERÈNCIES POSITIVES 

Aplicació 
pressupostària Descripció 

Import 
(EUR) 

F1 9330 63229 
EDIFICIS.CONDICIONAMENT EQUIPAMENTS 
MPALS. 

1.645.000,00 

E0 9242 61160 
MILLORES CARRERS I ESPAIS CIUTAT - 
PARTICIPACIÓ 

355.000,00 

 
Aquesta modificació es finança amb baixa de l’aplicació pressupostària següent:  

 

TRANSFERÈNCIES NEGATIVES 

Aplicació 
pressupostària Descripció 

Import 
(EUR) 

D1 9290 50000 

DOTACIÓ AL FONS DE CONTINGÈNCIA. 

IMPREVISTOS 
2.000.000,00 

 

Segon.- Comunicar la present resolució a la intervenció municipal, als efectes escaients. 

 

 
 
 

 
 

 
Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 
[Firma01-01] [firma] 

 
 

 
 
[Firma02-01] 
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