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RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 

 

X2022021800/RA012022004149 

SERVEI: PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA 
 

 
 

Acreditat per part del responsable d’ingressos d’Intervenció, que s’han rebut ingressos 
addicionals a l’aplicació pressupostària 30400 Cànon de l’Aigua. 
 

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.  

 
Vist 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 

F1 1612 225.01 Cànon de l'aigua 304.00 Cànon de l'aigua 

 

 
  

HE RESOLT 

 
 

Aprovar la modificació de crèdits núm. 2/2022 del Pressupost de l’Ajuntament de 
Mollet del Vallès en la modalitat d’ampliació de crèdit per ingressos. 
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Org. Pro. Eco. Descripció

Crèdits 

inicials

Modificacions 

anteriors

Crèdits totals 

consignats

Modificació 

de crèdit

Crèdit 

definitiu Tipus MC

F1 1612 22501 CANON DE L'AIGUA 1,00 876.458,78 876.459,78 962.171,25 1.838.631,03 AC

Total: 962.171,25

Eco. Descripció

Previsions 

inicials

Modificacions 

anteriors

Previsions 

totals

Modificació 

de crèdit

Crèdit 

definitiu Tipus MC

30400 CANON DE L'AIGUA 1,00 876.458,78 876.459,78 962.171,25 1.838.631,03 AC

Total: 962.171,25  
 

 
 

 
 
 

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

 
 
 

 
[Firma02-01] 
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