
Ajuntament d’Alcúdia
INTERVENCIO I TRESORERIA
Major, 9 – 07400   Alcúdia - Mallorca
http://www.alcudia.net   ajuntament@alcudia.net
Tel: 971 89 71 00   Fax: 971 54 65 15

2021/1490   

EDICTE

Havent finalitzat el termini d’exposició al públic de la modificació pressupostària 11/2021, per suplement 
de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per 
l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 6 de maig de 2021, i no havent estat formulada cap reclamació 
contra l’acord d’aprovació inicial, aquest esdevé definitiu, i, en compliment del que disposa l’article 169 
del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, es publica a continuació la modificació realitzada a nivell d’aplicació pressupostària:

Suplement de crèdit

PARTIDA DESCRIPCIÓ CRÈDIT 
ACTUAL AUGMENT CRÈDIT 

DEFINITIU

CU 334 150008 INCENTIU PRODUCTIVITAT 
CULTURA 24.904,00 3.000,00 27.904,00

3.000,00

L’import total de la modificació de crèdit es finançarà amb el romanent líquid de tresoreria per a despeses 
generals, calculat segons l’establert a la Regla 81 a 86 de la Instrucció de Comptabilitat:

CONTROL DEL ROMANENT DE TRESORERIA PER 
A DESPESES GENERALS (RTGG) IMPORT

Romanent Inicial: 96.496.604,93

Romanent Utilitzat:

   -Incorporació de Romanents: 1.963.542,64

   -Crèdits Extraordinaris: 13.101.790,87

   -Suplements de Crèdits: 849.012,00

Romanent Líquid de Tresoreria Disponible: 80.582.259,42

Total Romanent Utilitzat en aquesta modificació: 3.000,00

Romanent Líquid de Tresoreria Disponible: 80.579.259,42

Contra el present acord, en virtut del que es disposa en l’article 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i 
terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d’aquesta 
Jurisdicció.

Sense perjudici d’això, segons allò que s’ha fixat en l’article 171.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, la interposició d’aquest recurs no suspendrà per si sola l’efectivitat de l’acte o acord impugnat.

Alcúdia, 8 de juny de 2021.

La batlessa
Bàrbara Rebassa Bisbal

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

Codi Segur de Validació 77c85bc3c1304086bcc361b78c1026cc001

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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