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Aprobación inicial do orzamento de 2020 e cadro de persoal

En sesión ordinaria do día 19 de decembro de 2019, celebrada con carácter supletorio da correspondente ao 26 de 
decembro de 2019, o Pleno desta Corporación acordou aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Cambre 
para 2020, xunto cos seus anexos e Bases de execución do orzamento xeral, así como o cadro de persoal para o mesmo 
exercicio.

Na Intervención desta entidade local e conforme dispoñen os artigos 112 da Lei 7/1985, do 2 de abril, e 169.1 do 
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, 
atópase exposto ao público o expediente, o orzamento xeral inicialmente aprobado, xunto cos seus anexos e bases de 
execución, e o cadro de persoal, por espazo de quince días hábiles contados dende a publicación do presente anuncio no 
Boletín Oficial da Provincia para os efectos de reclamacións.

Durante este prazo, os interesados que estean lexitimados, poderán presentar ante o Pleno as reclamacións que 
consideren oportunas.

De non presentarse reclamacións, o orzamento xeral e o cadro de persoal consideraranse definitivamente aprobados. 
En caso contrario, o Pleno disporá dun mes, contado a partir do día seguinte á finalización da exposición ao público para 
resolver as reclamacións. Estas consideraranse denegadas se non se resolvesen no acto de aprobación definitiva.

Cambre, 20 de decembro de 2019

A concelleira delegada da área de Economía, Facenda e Recursos Humanos

P.D. (R.A. núm. 1323/2019, do 1 de xullo)

María Dolores Pan Lesta
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