MARIA TERESA REDONDO DEL POZO, Vicesecretaria de l’Ajuntament
L’Hospitalet de Llobregat, com a Secretaria General del Ple, en funcions,
compliment del que determinen l’article 52 i concordants del Reglament Orgànic
Govern i Administració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, (BOP de 12
gener de 2012),

de
en
de
de

CERTIFICO:
Que en el Registre d’Interessos d’aquesta Corporació Municipal, a la secció A:
Membres electes de la corporació, figura inscrita el 9 de juny de 2015, amb el número
2015-2019/14, la declaració sobre causes d’incompatibilitat o activitats que
proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics de la Sra. SONIA
ESPLUGAS GONZÁLEZ, que va prendre possessió com a regidora de la corporació
en la sessió plenària constitutiva de la Corporació del 13 de juny de 2015,
desenvolupant en l’actualitat el càrrec de portaveu de grup polític municipal, en la qual
consta:
a) A l’apartat càrrecs de caràcter institucional consta:
 Regidora portaveu de grup polític municipal de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, en funcions, a la data de la declaració.
b) A l’apartat d’activitats privades per compte propi consten les activitats
següents:


Assessora en comunicació i premsa, Col·legi Relacions Públiques i
Publicitat

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 53.2.b) del
Reglament Orgànic de Govern i Administració, a L’Hospitalet de Llobregat, 30 de juliol
de 2015.

Vist-i plau,
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Nuria Marin
Martinez
L’Alcaldessa
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