Empremta digital / Huella digital
Document electrònic original /
Documento electrónico original

5R2A131Q485X2Y6510B0

Ajuntament de Salou
Registro General
Entrada
Data 14-01-19 14:52:37
Núm. 570
Codi Doc. OAC13E139

Dades del document / Datos del documento
Estat d’elaboració: Còpia electrònica autèntica de document en paper (Ley 39/2015, Art.27).
Estado de elaboración

Codi del document: ES_L01439057_2019_OAC13E139
Código del documento

Dependència de la captura: UNITAT OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Dependencia de la captura

Interessat/da: AUDIENCIA PROVINCIAL DE TARRAGONA SECRETARIA - OFICINA DEL JURAT<-->RAMBLA PRESIDENT LLUÍS
Interesado/da

Representant:
Representante

Descripció: LLISTAT GENERAL DE CANDIDATS A JURAT POPULAR
Descripción

Pàgines (excloent aquesta portada):4
Páginas (excluyendo esta portada)

Data del document:20190114 T 14:55:08
Fecha del documento

Tipus de document:Otros incautados
Tipo de documento

Tipus intern de document:
Tipo interno de documento

Avís legal
Aquest document electrònic ha sigut generat mitjançant captura i compulsa electrònica per l'Ajuntament de Salou,
resultant una còpia electrònica autèntica de document en paper, d'acord amb el que estableixen els articles 16.5 i
27 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb
l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i amb les Normes Tècniques d'Interoperabilitat. Aquest document es troba
emmagatzemat en el sistema d'informació corporatiu, d'acord amb el que estableix l'Esquema Nacional de Seguretat
i té la mateixa validesa i eficàcia que els documents aportats en suport paper. Es pot verificar el contingut d'aquest
document a l'adreça www.salou.cat/validacio
Aviso legal
Este documento electrónico ha sido generado mediante captura y compulsa electrónica por el Ayuntamiento de Salou,
resultando una copia electrónica auténtica de documento en papel, de acuerdo con lo que establecen los artículos 16.5
y 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
con el Esquema Nacional de Interoperabilidad y con las Normas Técnicas de Interoperabilidad. Este documento
se encuentra almacenado en el sistema de información corporativo, de acuerdo con lo que establece el Esquema
Nacional de Seguridad y tiene la misma validez y eficacia que los documentos aportados en soporte papel. Se puede
verificar el contenido de este documento en la dirección www.salou.cat/validacio
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