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En el supòsit que no sigui presentada cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial
serà elevat a definitiu sense necessitat d'adoptar-ne un de nou.
Vilobí del Penedès, 14 de gener de 2022.

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-1
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Francesc Xavier Edo Vargas.
Alcalde.-

CVE 202210005078

Aprovat inicialment per l'ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 12 de gener
de 2022, el Pressupost municipal únic per a l'exercici de 2022, les seves bases
d'execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball
reservats a personal funcionari, laboral i eventual, l'expedient estarà de manifest
al públic a la secretaria d'aquest ajuntament per un període de quinze dies, a
efectes del seu examen i presentació, si s'escau, de possibles reclamacions,
d'acord amb allò que disposa l'article 169.1 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, en relació amb el 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local.
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Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 16425902 I4DBN-GDKE3-7899O 7E089593BAA67D32B80C3897BCAE835B46EF1871) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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