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DOCUMENT

1.- CPISR-1 C Isabel Maria Cortada Soler (Alcaldessa), 27/07/2018 13:11

Diligència
Es fa constar que el present anunci ha estat exposat al tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació del dia 06/08/2018 al dia
10/09/2018 ambdós inclosos.

Dades de l'anunci
Expedient

X2018000653

Títol de l'anunci

Exposició pública Compte General exercici 2017

Descripció

Lliurat el Compte General del Pressupost de l'exercici 2017, queda exposat al públic, amb els
justificants i informe emès per la Comissió Especial de Comptes, a la Secretaria d'aquest
Ajuntament, als efectes de que en el termini de 15 dies hàbils i 8 dies més pugui ser examinada i
presentades les objeccions i observacions que es considerin pertinents, de conformitat amb el que
disposa l'article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Documents de l'anunci
Document de l'anunci

EDICTE COMPTE GENERAL 2017.pdf

Resum de l'anunci

ZlVJ4HFUmMXeMkt59f17zOXmMU0=

Documentació annexa
Evidència de publicació de l'anunci

evidencia_publicacio.xml

Evidència de retirada de l'anunci

evidencia_retirada.xml

Aquest és un document electrònic original generat el 11/09/2018 a les 00:27 mitjançant el sistema eTauler per a l'organisme Ajuntament
de Palau-saverdera, per tal de ser incorporat en l'expedient X2018000653. El Consorci AOC ha guardat traça de tota aquesta informació
que pot ser consultada en qualsevol moment tant per part de l'organisme emissor de la informació com per l'organisme requeridor de la
mateixa. Les evidències electròniques que garanteixen l'autenticitat i integritat de les dades estan contingudes en els documents XML
annexats a aquest PDF.
L'autenticitat i integritat d'aquest document PDF estarà assegurada per una signatura electrònica d'aquest ens. La simple mera impressió
del document mateix no manté cap d'aquestes garanties.

Servei facilitat per

