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Proposta de modificació de crèdit per suplementar el crèdit de la partida pressupostaria de 
Despeses de Responsabilitat Civil .

Qui subscriu Joana Maria Bennasar Serrar, com a regidor de l’Àrea d’Administració General vol 
fer constar el següent:

Que davant la necessitat d’incrementar la partida pressupostària AG 920 226042 Despeses 
Responsabilitat Civil  que consta en el pressupost de l’Ajuntament d’Alcúdia per a l’any 2022. 

Vist que en data 8 de març de 2022 la tresoreria general de la seguretat social ha reclamat el 
pagament de la quantitat de 54.940,20€ en concepte de recàrrec del 30% sobre la pensió 
d’invalidesa  permanent total concedida a la treballadora Mari Carment Trujillo Ayala i vista la 
resolució de la batlessa de data 27 abril de 2022 d’autoritzar , disposar i aprovar en càrrec a la 
partida AG 920 226042 Despeses de Responsabilitat Civil un import de 54.940,20€ a favor de la 
Tresoreria Territorial de la Seguretat Social i ordena que el seu pagament es realitzi abans de dia 
30 d’abril de 2022.

Per tot això es proposa dotar la partida que es relaciona a continuació d’un suplement de crèdit 
finançat amb el romanent de tresoreria per l’import que es detalla:

                  Crèdit inicial     Suplement      C. definitu

AG 920 226042  DESPESES RESPONSABILITAT  6.0000€         55.000€           61.000€

Alcúdia, en la data de la signatura

La regidora d’Administració General

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 434c1a2ecbd14957a9c71c55c9c38af7001

Url de validació https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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