IDENTIFICADORES

DOCUMENT

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Comptabilitat i Pressupostos / 035, Núm.
expedient: 6561, Codi Classificació: F010200, Any expedient: 2018

Certificat: EXPEDIENT APROVACIO - 12. Certificat Exposar el
públic l'anunci d'aprovació inicial del pressupost de 2019

SIGNATURES

ALTRES DADES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1302068 L5BNK-OOTJM-HSQY3 5DC2DE900FAACAB58D1ED7CC00B652F9D63B685F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

Codi per a validació: L5BNK-OOTJM-HSQY3
Data d'emissió: 31 de enero de 2020 a les 13:46:43
Pàgina 1 de 1

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Secretaria - Vicesecretari de DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 27/12/2018 11:05
2.- President de DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 27/12/2018 12:28

Jordi Turon Serra, vicesecretari de la Diputació de Girona,
CERTIFICO:
Que segons antecedents existents en aquesta Secretaria General al meu càrrec, i de
conformitat amb l’informe emès amb data de 27 de desembre de 2018 per Montserrat
Grau Colomer, tècnic del Registre General de la Diputació de Girona, resulta que:
1) El Ple de la Diputació de Girona, en sessió extraordinària de 27 de novembre de
2018, va adoptar l'acord d’aprovació inicial del pressupost general de la Diputació de
Girona i els pressupostos del Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua,
del Consorci de les Vies Verdes de Girona i del Consorci de les Gavarres, adscrits a
la Diputació de Girona, per a l’exercici 2019.
2) L'esmentat acord va ser sotmès a informació pública, mitjançant edicte en el
tauler d’anuncis electrònic i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.
229 de 29 de novembre de 2018.
3) El període d’informació pública de quinze dies hàbils que estipula l’article 20 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del
títol sisè de la Llei 39/1988, comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, ha finalitzat el 21 de desembre de
2018.
4) Durant l’esmentat període no ha tingut entrada al Registre General de la Diputació
cap escrit de reclamacions o al·legacions a l’acord referit als paràgrafs anteriors.
I, perquè consti i tingui els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat amb el
vistiplau del president.
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