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Alcaldia

EDICTE
REF: GSEC2021000081
Assumpte

Aprovació de la modificació dels Estatuts de l’entitat VILASSAR DE DALT-EPEL ViDA.
En sessió plenària ordinària de data 26 de juny de 2022 es va aprovar inicialment la
modificació del darrer paràgraf del punt 2 de l’article 19 dels Estatuts de l’entitat
VILASSAR DE DALT-EPEL ViDA i va quedar redactat de la manera següent:

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://seuelectronica.vilassardedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

“El pressupost és no limitatiu i, els comptes anuals se sotmetran al Consell
d’Administració per a la seva aprovació i elevació a l’Ajuntament per integrar-se en la
Compte General d’aquest. La seva rendició l’efectuarà el Consell d’Administració de
l’entitat dins dels terminis i termes establerts per la normativa reguladora de les hisendes
locals.”
És per això que se sotmet a informació pública la modificació dels estatuts de l'entitat
pública empresarial “VILASSAR DE DALT AIGÜES, EPEL- ViDA, mitjançant anuncis
al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el
tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal, al portal de transparència, i a un mitjà
local diari de comunicació escrita, a l’efecte de què pugui ser examinada i, si escau,
formular els suggeriments, les reclamacions i les al·legacions que es considerin pertinents.
L’expressada exposició pública es realitzarà per un període de 30 dies hàbils, a comptar
des de l’endemà de la darrera de les publicacions de l'anunci en el Butlletí Oficial de la
Província o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Vilassar de Dalt, a la data de la signatura electrònica.
L’alcaldessa,
Carola Llauró i Sastre
Document signat electrònicament.
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