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Alcaldia-Presidència
Secretaria General del Ple

MARIA TERESA REDONDO DEL POZO, Secretaria General del Ple, en compliment del que
determinen 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 16 de juny de 2020, la declaració núm. 89 (2019-2023), de béns patrimonials,
del Sr. FERNANDO ARAGONES SEIJO, que actualitza la presentada el 20 de maig de 2019
amb núm.66 (2015-2019), amb motiu de la pressa de possessió en règim de comissió de
serveis del càrrec de Vicesecretari-Secretari Tècnic de la Junta de Govern Local, que ocupa en
la actualitat, en la qual consta:
a) A l’apartat dipòsits en compte corrent, d’estalvi, a la vista o a termini, comptes
financers i altres imposicions a compte:
 1 compte corrent al BBVA, amb un percentatge del 100% de la titularitat i amb un
saldo mitjà declarat total de 15.200 €.
b) A l’apartat vehicles (automòbils, motocicletes, embarcacions, aeronaus i altres):
 Turisme Mini 1000 L, any 2014.
 Turisme Abarth 595 Competizione, any 2019
c) A l’apartat deutes:

Préstec personal, import 9.082 €

Préstec personal, import 19.232,12 €
d) A l’apartat de liquidació d’impostos figura que ha procedit a la liquidació de l’IRPF i
que no té participació en societats que ultrapassi el 50% del capital social ni majoria
de vots en la presa de decisions de cap societat.
I perquè consti, expedeixo el present certificat d’ordre i amb el vistiplau 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, juny de 2020.
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