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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE PETRA

1373 Aprovació inicial del pressupost general de la corporació per al 2016

A la Secretaria-Intervenció d’aquest Ajuntament i conforme al que disposen els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 169 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es troba exposada al públic, a l’efecte
d’al·legacions i/o reclamacions, l’aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per al 2016, acordada per l’Ajuntament en Ple en
sessió ordinària de 4 de febrer de 2016, i que comprén:

- Pressupost propi de l’Ajuntament de Petra xifrat en 32.457.865,39.-€
- Pressupost Escola Municipal de Música de Petra xifrat en 1.630.801,77.-€
- Bases d’Execució.
- Plantilla de llocs de treball (funcionari i personal laboral).

Els interessats que estiguin legitimats conforme amb el que disposen els articles 63.1 de la Llei 7/1985, esmentada, i 170 del Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, referenciada, i pels motius taxativament enumerats a
l’apartat 2n del dit article 170; poden presentar reclamacions i/o suggeriments, amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions i suggeriments: quinze dies hàbils a partir del següent al de la inserció d’aquest
anunci en el BOIB.
b) Oficina de presentació: Registre General de l’Ajuntament de Petra.
c) Òrgan davant el qual es reclama: Plenari de l’Ajuntament.

 

Petra, 8 de febrer de 2016

El 1er Tinent de Batle i Regidor Delegat d´Hisenda
Martí Sansaloni Oliver.
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