











CAT

ESP

Cercar



Seu electrònica / Gestió econòmica
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Aquí trobareu diverses dades econòmiques que us poden interessar. Podeu consultar-hi les Ordenances
Fiscals que us afecten, els pressupostos vigents del vostre Ajuntament i altres dades de caràcter econòmic
que poden ser del vostre interés.
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L'Ajuntament de Vila-seca certifica que aquest document PDF es correspon al contingut que
es mostrava a la URL de referència en la data i hora indicada, i accedint des d'una connexió
pública sense cap permís ni autorització especial.
Per tal que quedi constància, aquest document ha estat signat electrònicament i s'hi ha inclòs
un segell de temps (aquesta informació és consultable i comprovable en la pròpia versió
electrònica del document).
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