CONSULTA D’OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES

1. INTRODUCCIÓ
Aquesta aplicació ofereix informació, de manera immediata, als ajuntaments i entitats del sector públic sobre
les operacions aprovades per la Diputació de Girona i per les entitats dependents amb càrrec al respectiu
pressupost de despeses.
L’eina permet fer consultes des de l’exercici 2016 en endavant, respecte dels pressupostos de les entitats
següents:
Diputació de Girona
Organisme Autònom de Salut Pública - Dipsalut
Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis Gironins - Xaloc
Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz
Consorci de la Costa Brava
Consorci de les Vies Verdes de Girona
Consorci d’Arts Escèniques Salt Girona (només fins exercici 2018)
Consorci de les Gavarres
Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA
Fundació de la Casa de Cultura de Girona
Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques Gironines - CILMA
2. ACCÉS A L’APLICACIÓ
L’aplicació es troba ubicada a la pàgina web de la Diputació de Girona (www.ddgi/cat). S’hi pot accedir
mitjançant les cerques més freqüents que apareixen en el cercador, o bé directament a l’enllaç
http://www.ddgi.cat/operacions-pressupostaries/
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3. IDENTIFICACIÓ DE L’USUARI
Un cop accediu a l’enllaç anterior, caldrà que us identifiqueu mitjançant el vostre NIF/CIF/NIE i els últims
cinc dígits del compte corrent que vau fer constar en la fitxa de creditor facilitada:
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4. SELECCIÓ DE L’ENTITAT I EXERCICI
També des de la pantalla d’inici, cal seleccionar l’entitat i l’exercici sobre el qual es vol fer la consulta:

5. RESULTAT DE LA CONSULTA
El resultat de la consulta es presenta en el format següent:

Les operacions es poden ordenar segons diferents criteris, clicant sobre el títol de cada columna (expedient,
centre gestor, número d’operació, fase, descripció, data i import):
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L’aplicació també permet filtrar el resultat, introduint el criteri en el requadre habilitat sota el títol de cada
columna:

6. EXPORTACIÓ DE LA INFORMACIÓ
El resultat es pot exportar a arxius en format excel i PDF, clicant sobre les icones següents:
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