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Ajuntament de Fontanars dels Alforins
Anunci de l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins sobre aprovació definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament 2017.

ANUNCI
Aprovat definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament per al 2017, al no haver-se presentat reclamacions en el període d’exposició 
pública, i comprensiu aquell del Pressupost General d’este Ajuntament, bases d’execució, plantilla de personal, de conformitat amb l’article 
169 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 20 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, es publica el resum del mateix:
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Dita aprovació podrà ser impugnada davant de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, amb els requisits, formalitats i causes assenyalades 
en l’article 170 i 171 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en la 
forma i terminis que establixen les normes de la dita Jurisdicció.
A Fontanars dels Alforins, a 4 de gener del 2016.—L’alcalde, Julio Ramón Biosca Llin.

2017/131


		2017-01-17T12:02:32+0100
	Boletín Oficial de la Provincia de Valencia - C/Juan de Garay,23-46017 Valencia
	Se certifica la precisión e integridad de este documento




