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La Diputación de Valencia, en sesión plenaria
celebrada el día 30 de diciembre de 2019, ha
adoptado acuerdo aprobando inicialmente el
Presupuesto General para el ejercicio 2020,
integrado por el Presupuesto de la propia
Diputación, el Presupuesto del Organismo
Autónomo Patronato de Turismo, el Presupuesto del
Consorcio de Bomberos y los estados previsionales
de la empresa provincial Divalterra SA, igualmente
han sido aprobadas las Bases de Ejecución de los
Presupuestos, los anexos de los mismos y las
plantillas de personal.

La Diputació de València, en sessió plenària
celebrada el dia 30 de desembre de 2019, ha
adoptat acord aprovant inicialment el Pressupost
General per a l'exercici 2020, integrat pel
Pressupost de la pròpia Diputació, el Pressupost
de l'Organisme Autònom Patronat de Turisme,
el Pressupost del Consorci de Bombers i els
estats previsionals de l'empresa provincial
Divalterra SA, igualment han sigut aprovades
les Bases d'Execució dels Pressupostos, els
annexos dels mateixos i les plantilles de
personal.

Lo que se hace público para general conocimiento,
significándose que, durante el plazo de quince días
de exposición al público, contados a partir del
siguiente, a aquel en que aparezca insertado el
presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia podrán los interesados examinar los
expedientes que se encuentran de manifiesto en la
Oficina Presupuestaria de la Intervención General de
la Diputación, durante cuyo plazo podrán
presentarse reclamaciones ante el Pleno de la
Corporación,
considerándose
definitivamente
adoptado el acuerdo en el supuesto de que no se
hubiera formulado reclamación alguna.

Cosa que es fa pública perquè se’n prenga
coneixement, significant-se que, durant el
termini de quinze dies d'exposició al públic,
comptats a partir del següent, a aquell en què
aparega inserit el present anunci en el Butlletí
Oficial de la Província podran els interessats
examinar els expedients que es troben de
manifest en l'Oficina Pressupostària de la
Intervenció General de la Diputació, durant el
termini dels quals podran presentar-se
reclamacions davant del Ple de la Corporació,
considerant-se definitivament adoptat l'acord en
el cas que no s'haguera formulat cap reclamació.
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