Alcaldia - Presidència
Secretaria General del Ple

MARIA TERESA REDONDO DEL POZO, Secretaria General del Ple, en compliment del que
determina el Decret de l’alcaldia 4009/2017, de 18 de maig i l’article 52 i concordants del
Reglament Orgànic de Govern i Administració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat,
(BOP de 12 de gener de 2012),

CERTIFICO:
Que en el Registre d’Interessos d’aquesta Corporació Municipal, a la secció B: Altre Personal,
figura inscrita el 2 de febrer de 2017, amb el número 43 (2015-2019), la declaració sobre
causes d’incompatibilitat o activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos
econòmics del Sr. ANTONIO RIVERA LEON, que va prendre possessió en data 24 de gener de
2017 del càrrec de Director de Serveis de l’Àrea de Benestar i Drets Socials, que ocupa en la
actualitat, en la qual consta:


No existeix declarada cap activitat ni lloc de treball que pugui constituir causa
d’incompatibilitat.



No existeixen declarats altres càrrecs o llocs de treball que li proporcionin
ingressos econòmics.

I perquè consti, expedeixo el present certificat d’ordre i amb el vist-i-plau de l’Excma.
Alcaldessa Sra. Núria Marín Martínez, als efectes previstos a l’article 11.1.b) en relació amb
l’article 4.2.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern i legislació concordant, a L’Hospitalet de Llobregat, 18 de maig de 2017.
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