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RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 

 

X2022024329/RA012022004769 

SERVEI: PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA 
 

 
 

Atesa la sol·licitud de modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament de Mollet 
del Vallès per a l’exercici 2022 formulada per la coordinadora general  a data 9 de 
desembre de 2022  en la modalitat de transferència de crèdit entre aplicacions de la 

mateix àrea de despesa. 
 

Atès el que es preveu a l’ article 12 de les Bases d’Execució del Pressupost General per 

a 2022 i als articles 179 i 180 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 
Vista la memòria i ordre de procedir. 
 

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

 
 
  

HE RESOLT 
 

 
Aprovar la modificació de crèdit núm.29/2022 del Pressupost de l’Ajuntament de 
Mollet del Vallès en la modalitat de transferència de crèdit entre aplicacions de la 

mateixa àrea de despesa amb el detall següent: 
 

Org. Pro. Eco. Descripció Crèdits inicials
Modificacions 

anteriors

Crèdits totals 

consignats

Modificació 

de crèdit
Crèdit definitiu Tipus MC

I0 4631 22699 DESPESES GENERALS 35.000,00 0,00 35.000,00 -20.000,00 15.000,00 TC

I0 4314 22719 PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 60.000,00 0,00 60.000,00 -19.100,00 40.900,00 TC

I0 4311 22699 DESPESES GENERALS 35.000,00 -8.000,00 27.000,00 -26.000,00 1.000,00 TC

I0 4220 22718 PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL 47.420,00 -15.000,00 32.420,00 -7.700,00 24.720,00 TC

I0 4312 44000 TR.CORRENTS SOC.MERCANTILS ENTITAT LOCAL (FUNC.GENERAL) 399.091,00 0,00 399.091,00 72.800,00 471.891,00 TC

I0 2412 47000 FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA 35.000,00 0,00 35.000,00 -35.000,00 0,00 TC

I0 2412 22712 SERVEIS AL CIUTADÀ 15.436,00 0,00 15.436,00 35.000,00 50.436,00 TC  
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Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 
[Firma01-01] [firma] 

 
 

 
 
[Firma02-01] 
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