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MARIA TERESA REDONDO DEL POZO, Secretaria General del Ple, en compliment del que
determinen els articles 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 A: Membres electes
de la corporació, figura inscrita el 13 de juny de 2019, amb el número 2019-2023/27, la declaració
de béns patrimonials, de la Sra. NURIA MARIN MARTINEZ, formulada com a requisit previ a la
pressa de possessió del seu càrrec de regidora, que va tenir lloc a la sessió plenària constitutiva
del 15 de juny de 2019, on va resultar escollida alcaldessa, en la qual consta:
a) A l’apartat de patrimoni immobiliari:
 1 habitatge amb quota del 50% del ple domini a L’Hospitalet de Llobregat.
 1 plaça d’aparcament amb quota del 50% del ple domini a L’Hospitalet de
Llobregat.
 1 habitatge amb quota del 50% del ple domini a Altafulla.
b) A l’apartat dipòsits en compte corrent, d’estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i
altres imposicions a compte:
 3 comptes a La Caixa amb un percentatge del 50% de la titularitat i un compte
d’estalvi a la Caixa amb un percentatge del 100% de la titularitat i un saldo mitjà
declarat total de 20.234,98 €
c) A l’apartat altre patrimoni mobiliari:
 Acciones Repsol YPF, any 1999
 Acciones Endesa, any 1997
 Caixa bank evolution plus, any 2015
 Caixa bank renta fixa flexible, any 2019
 Caixa bank interes 3, any 2018
 Plan caixabank Equilibri, any 2017
 Caixa bank tendencies, any 2016
I, perquè consti, i als efectes previstos a l’article 53.2.b) del Reglament Orgànic de Govern i
Administració, lliuro la present certificació, d’ordre i amb el vistiplau del Tinent d’alcaldia Sr.
Francesc J. Belver i Vallès, per la delegació de l’alcaldia al Decret número 5703/2019, de 17 de
juny, (BOPB 01.07.2019), a L’Hospitalet de Llobregat,
Vist i plau
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Signat digitalment per:
El tinent d'alcaldia
Francesc J. Belver Vallés
08-07-2019 19:55

Signat digitalment per:
La secretaria General del Ple
María Teresa Redondo del Pozo
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