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Administració Local

2014-12009-TE
Ajuntament de Calafell

Edicte

A la Intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, i 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el PRESSUPOST GENERAL de 
l’Ajuntament de Calafell, dels seus Organismes Autònoms i de la Societat Municipal, així com de la plantilla i la 
relació de llocs de treballs de la corporació i de l’OAM Castell de Calafell, per a l’exercici 2015, aprovat inicialment 
en sessió plenària del dia 14 de novembre de 2014.

Les persones legítimament interessades, segons el que disposa l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i pels motius enumerats en el punt 2 de 
l’article 151, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

a)  Termini d’exposició i admissió de reclamacions: quinze dies hàbils a partir del següent de la data de la publicació 
d’aquest anunci en el Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona.

b)  Ofi cina de presentació: Registre General
c)  Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l’Ajuntament

En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el PRESSUPOST GENERAL de l’Ajuntament de Calafell, dels 
seus Organismes Autònoms i de la Societat Municipal, així com de la plantilla i la relació de llocs de treballs de la 
corporació i de l’OAM Castell de Calafell, per a l’exercici 2015, es consideraran defi nitivament aprovats.

Calafell, 14 de novembre de 2014.
La tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Interns, Montserrat López Ureña.
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