Àrea de Presidència
Secretaria General

PETRA MAHILLO GARCIA, secretària general de la Diputació de Barcelona,

CERTIFICO
Que la Sra. Maria Mercedes Alòs Lladó, amb DNI XXXXXXXXX, regidora electa
de l’Ajuntament de Teià, ha comparegut, en data 13 de juny de 2019 davant
d’aquesta Secretaria General, als efectes de presentar la seva declaració de béns i
patrimoni en el Registre especial de béns patrimonials d’aquesta corporació.
Així mateix, certifico que la interessada ha presentat la seva declaració de béns i
patrimoni, i que ha estat inscrita en data d’avui al Registre especial de béns
patrimonials d’aquesta corporació, amb el número: 11, a petició de la interessada i
sota la seva exclusiva responsabilitat, tot de conformitat amb l’article 75.7 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, LBRL.
A Barcelona en data 13 de juny de 2019 lliuro la present certificació, amb el vist i
conforme de la Presidència en funcions de la Diputació de Barcelona, als efectes
previstos a l’article 75.7 de la LBRL, en la seva redacció donada per la DA 9a de la Llei
8/2007, de 28 de maig, i, en especial, als efectes de la seva presentació a l’Ajuntament
de Teià.
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Metadades del document
Núm. expedient
Tipologia
documental
Tipus
documental
Títol
Codi classificació

2019/0011940
Certificat
Certificat de la compareixença i la presentació de la declaració de béns i
patrimoni en el Registre especial de béns patrimonials de la Diputació de
Barcelona per part de la Sra. Maria Mercedes Alòs Lladó
B0101 - Ajuntaments

Signatures
Signatari
CPISR-1 C Petra Mahillo Garcia
CPISR-1 C Marc Castells Berzosa

Secretària General
President, en funcions

Acte
Certifica
Vist i plau

Data acte
13/06/2019 14:51
13/06/2019 16:30

Validació Electrònica del document
Codi (CSV)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adreça de validació
https://seuelectronica.diba.cat
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