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RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 

 

X2022022760/RA012022004357 

SERVEI: PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA 
 

 
 

Atesa la sol·licitud de modificació pressupostària realitzada pel Cap de Servei  
d’Acció Cívica i serveis a la Comunitat de data 15 de novembre de 2022 en la 
modalitat de generació de crèdit.  

 
Atès que l’import recaptat en concepte de preus públics en  concepte d’entrades a 

espectacles de la Festa Major 2022, un cop descomptades les despeses de gestió, i no 
previst en el pressupost 2022 ascendeix a 7.030 euros. 
  

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 
derivats de prestació de serveis. 

 

N. Operació Fase Aplicació Import Text lliure

120220007822 I 2022       34200 1.648,00 ENTRADES FESTA MAJOR RECAPTACIO AGOST

120220007823 I 2022       34200 8.286,00 ENTRADES FESTA MAJOR RECAPTACIO SETEMBRE  
 

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. 27/2022 del Pressupost de l’Ajuntament 

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

https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv
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Org. Pro. Eco. Descripció Crèdits inicials
Modificacions 

anteriors

Crèdits totals 

consignats

Modificació 

de crèdit

Crèdit 

definitiu
Tipus MC

H1 23100 48924 CÀRITAS 21.500,00 0,00 21.500,00 7.030,00 28.530,00 GC  
 

Eco. Descripció
Previsions 

inicials

Modificacions 

anteriors

Previsions 

totals

Modificació 

de crèdit

Crèdit 

definitiu
Tipus MC

34200 PREU PUBLIC SERVEIS CULTURALS 9.270,00 79.763,16 89.033,16 7.030,00 96.063,16 GC  
 
 
 

 
 

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

 

 
 

 
[Firma02-01] 
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