AJUNTAMENT
LLORENÇ DEL PENEDÈS

ANUNCI
AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS

Aprovada per l’Ajuntament en Ple, en la seva sessió del dia 25 de juny de 2019,
la Proposta de l’Alcaldia de modificació de les retribucions i indemnitzacions
dels membres electes de la corporació i les assignacions econòmiques a favor
dels grups polítics municipals, establertes a la Base número 37 de les Bases
d’Execució del Pressupost de l’any de 2019, aprovades pel Ple en la seva
sessió del dia 27 de novembre de 2019, estarà exposada al públic a la
secretaria - intervenció d’aquest Ajuntament, en horari d’oficina durant el
termini de quinze dies a partir del següent dia de la publicació del present
edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Durant l’esmentat
termini els interessats legítims, d’acord amb el que disposa a l’article 169 i pels
motius expressats en l’article 170 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, podran examinar-los i presentar les reclamacions que estimin
convenients davant el Ple, segons allò que es disposa als articles 90 i 112 de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
En el supòsit que no sigui presentada cap reclamació, la modificació de les
bases d’execució del pressupost del 2019, es considerarà definitivament
aprovada sense necessitat d’adoptar un nou acord. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes per resoldre-les.
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