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RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 

 

X2022022680/RA012022004334 

SERVEI: PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA 
 

 
 

Atesa la concessió de la Diputació de Barcelona d'un ajut econòmic per tal que els 
municipis esdevinguin espais de recuperació social i econòmica en àmbits com la 
promoció econòmica local, la dinamització del teixit productiu i la protecció dels 

sectors de la població més vulnerables; i contribuir a començar a deixar enrere les 
extraordinàries conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia de la COVID- 19 

en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 
 
Atès que d’acord amb el que determina l’ article 13 de les Bases d’execució del vigent 

pressupost 2022, en relació amb els articles 181 del RD Legislatiu 2/2004 i 43 del RD 
Legislatiu 500/1990, la generació de crèdit en l’estat de despeses del pressupost pot ser 

finançada per ingressos de naturalesa no tributària, i atès que aquests s’han produït: 
 

N. Operació Fase Aplicació Import  Nom terc. Text lliure 

120220005510 CI 76100 476.686,27 DIPUTACIO DE 
BARCELONA 

DIPUTACIÓ:PROGRAMA 
ESPECÍFIC DE RESILIENCIA 
LOCAL (21/X/314661). 

 
Vista la memòria i ordre de procedir.  

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

 
 

  
HE RESOLT 

 

 
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit núm. 26/2022 del Pressupost de 

l’Ajuntament de Mollet del Vallès en la modalitat de generació de crèdit amb el detall 
següent:  
 

Org.  Prog. Eco. Descripció Crèdits inicials Modif icacions Crèdits totals Modif icació de Crèdit Tipus MC 
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anteriors consignats crèdit definitiu 

D3 4911 62600 

EQUIPS PER A PROCESSOS 

D’INFORMACIÓ. TIC 230.000,00 21.277,52 251.277,52 79.000,00 330.277,52 GC 

 

Eco. Descripció 

Previsions 

inicials 

Modif icacions 

anteriors 

Previsions 

totals 

Modif icació de 

crèdit 

Crèdit 

definitiu Tipus MC 

76100 
TRANSFERÈNCIES DIBA: 
INVERSIONS 1.125.367,35 1.540.519,61 2.665.886,96 79.000,00 2.744.886,96 GC 

 

 
 
 

 
 

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

 
 

 
 
[Firma02-01] 
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