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M. Victòria Reyes Pineda, auxiliar de gestió de l’Oficina de Participació i Informació 
Ciutadana (OPIC) de l’Ajuntament de Cubelles 
 
 
 
FAIG CONSTAR: 
 
 
Que revisat el registre general informàtic d’entrades de l’Ajuntament de Cubelles, 
durant el termini del 23 de novembre al 14 de desembre de 2018, no consta cap 
al·legació i/o sol·licitud a l’edicte d’aprovació inicial de l’expedient del Pressupost 
General de l’Ajuntament de Cubelles per l’exercici 2019. 
 
 
 
 
 
M. Victòria Reyes Pineda 
Auxiliar de Gestió de l’Oficina 
de Participació i Informació Ciutadana 
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Milagros Corredor Gil, tècnica de l’Oficina de Participació i Informació Ciutadana 
(OPIC) de l’Ajuntament de Cubelles. 
 
 
INFORMA: 
 
 
Que revisat el registre general informàtic d’entrades de l’Ajuntament de Cubelles, 
durant el termini del 23 de novembre al 14 de desembre de 2018, no consta cap 
al·legació i/o sol·licitud a l’edicte d’aprovació inicial de l’expedient del Pressupost 
General de l’Ajuntament de Cubelles per l’exercici 2019. 
 
I perquè consti, signa el present informe, a Cubelles,  
 
 
 
 
 
 
Milagros Corredor Gil 
Tècnica de l’Oficina 
de Participació i Informació Ciutadana 
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Carme López-Feliu i Font, Secretària General de la Corporació, en relació al termini 
de 15 dies hàbils determinats per a l’exposició pública, comptats a partir de 
l’endemà de la data de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB, de data 10/04/2018) i a l’e-tauler d’edictes de la Corporació de l’anunci 
d’aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Cubelles per l’exercici 
2018, 
 
CERTIFICA 
 
Que l’informe emès per la Tècnica de l’Oficina de Participació i Informació 
Ciutadana (OPIC) de l’Ajuntament de Cubelles, diu literalment el següent: 
 
“Que revisat el registre general informàtic d’entrades de l’Ajuntament de Cubelles, 
durant el termini del 23 de novembre al 14 de desembre de 2018, no consta cap 
al·legació i/o sol·licitud a l’edicte d’aprovació inicial de l’expedient del Pressupost 
General de l’Ajuntament de Cubelles per l’exercici 2019.” 
 
I perquè així consti, signa el present certificat amb el vist-i-plau de l’Alcaldessa-
Presidenta, a Cubelles, 
 
La Secretària General    Vist i plau 
de la Corporació     L’Alcaldessa-Presidenta,  
 
 
 
 
 
Carme López-Feliu i Font    Rosa M. Fonoll i Ventura 
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