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AJUNTAMENT DE PARDINES
Anunci d’aprovació provisional del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2015
Aprovat provisionalment pel Ple d’aquesta Entitat Local, en sessió
celebrada el dia 11 de desembre de 2014, el PRESSUPOST GENERAL per a l’exercici de 2015 i la corresponent plantilla de personal, aquest quedarà exposat al públic, durant quinze dies hàbils,
comptats a partir del següent a la data d’inserció del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. Dins d’aquest termini, les persones interessades podran examinar i presentar-hi en
contra i davant del Ple, les reclamacions que estimi convenients,
tal com disposa l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
També, aprovada en la mateixa data la PLANTILLA DE PERSONAL que compren tots els llocs de treball reservats als funcionaris
i personal laboral en compliment d’allò que assenyala l’article 283
del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya, aquesta quedarà exposada al públic, durant quinze dies hàbils, comptats a partir del
següent a la data d’inserció del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. Dins d’aquest termini, les persones
interessades podran presentar les al·legacions i reclamacions que
estimin pertinents.
El Pressupost i la Plantilla de Personal es consideraran definitivament aprovats si durant els esmentats períodes no es presenten reclamacions, de conformitat amb la legislació vigent. En
cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les, que comptarà a partir del dia següent a l’acabament de
l’exposició al públic.
Pardines, 12 de desembre de 2014
Esteve Perpinyà i Perpinyà
Alcalde
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