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Modificació del pressupost 28/2022. 

 
Atès que existeix dotació al Fons de Contingència al pressupost de l’exercici 2022. 

 
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 10 de les Bases d’execució pels crèdits 

extraordinaris i suplements de crèdit. 
 

Vist que els articles 34 i següents 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 pressupostària. 
 

Vist el que disposa l’article 177 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 10 de les Bases d’execució del pressupost 
municipal, correspon al Ple municipal l’aprovació dels expedients de suplement de 

crèdits. 
 
 

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDI 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de pressupost 28/2022 en la modalitat de 

suplement de crèdit finançat mitjançant la baixa de crèdits d’altres partides del 
pressupost vigent no compromeses, per un import total de dos cent mil euros 

(200.000,00 Eur) amb el següent detall: 
 

Denominació programes Denominació econòmica MC/ MC

Crèdit 

definitiu

Tipus 

MC

D1 9290 50000 Imprevistos i funcions no classificades Dotació al fons de contingència 200.000,00 350.415,61 BC

D2 92060 16210 Serv. Grals d'Organització i RRHH Programa d'ordenació de retribucions 200.000,00 230.000,00 SC

200.000,00 200.000,00

Aplicació 

pressupostària

 
 

Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, pel termini de quinze dies, durant els quals els 

interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. 
 

https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv
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L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no 

s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un 
mes per a resoldre-les. 

 
 
 
Proposta validada per: EL REGIDOR COORDINADOR DE L'ÀREA DE GOVERNANÇA, 
TERRITORI I ACCIÓ CLIMÀTICA. 
Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Serveis Generals, Desenvolupament 
Econòmic i Territori en sessió 24 de novembre de 2022 
 
 
 

Compleixi’s Aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió 
28 de novembre de 2022 

[Firma01-01] 
 

 

[Firma02-01] 
 

 
 
 

 
 

Codi de verificació: d283351a-7bd5-4e76-82a7-0c46e900647c 

 

https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv

		2022-11-29T16:33:35+0100
	L'ALCALDESSA - DIONISIO CALÉ, MIREIA - 29/11/2022
	#T#L'ALCALDESSA


		2022-11-29T17:19:57+0100
	EL SECRETARI - GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN - 29/11/2022
	#T#EL SECRETARI




