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Administració local

SANT BOI DE LLOBREGAT

ANUNCI

de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, sobre aprovació deinitiva d’una orde-
nança.

Exp. N640/U353/2008/001

Per decret número AAL090027 de l’alcaldia, de data 19 de febrer de 2009 es 
considera aprovada definitivament, per manca d’al·legacions durant el tràmit d’in-
formació pública, l’Ordenança municipal reguladora del procediment i l’aplicació 
informàtica per a la producció de còpies electròniques autèntiques mitjançant 
procediments de digitalització i autenticació segurs, que va ser aprovada de forma 
inicial mitjançant acord de Ple de data 20 d’octubre de 2008. El text íntegre de 
l’esmentada ordenança va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 66, 
de data 18 de març de 2009.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Sant Boi de Llobregat, 4 de maig de 2009

M. ANTONIA BARRAGÁN PRIETO

Tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Actuació Política de Serveis Generals

PG-242328 (09.132.154)
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