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 28 de juliol de 2016, amb el número 32 (2015-2019), la declaració actualitzada
de les números: 3/2007(2007-2011), 4/2007(2007-2011), 15/2014 (2011-2015), sobre causes
d’incompatibilitat o activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics de la
Sra. MARIA PETRA SAIZ ANTON, que va prendre possessió en data 28 de juliol de 2016 del
càrrec de Interventora General, que ocupa en la actualitat, en la qual consta:
a) A l’apartat càrrecs en càmeres o col·legis professionals:
 Presidenta del col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers Administració Local
de Barcelona, sense percepció de retribucions.
 Presidenta del col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers Administració Local
de Catalunya, sense percepció de retribucions.

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.

Vist-i plau,

CPISR-1 C
Núria Marín
Martinez
L’Alcaldessa

Signat digitalment per CPISR-1 C Núria
Marín Martinez
DN: c=ES, o=Ajuntament de l'Hospitalet
de Llobregat, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
ou=Alcaldia Presidencia, title=Alcaldessa,
sn=Marín Martinez, givenName=Núria,
serialNumber=35073074Y, cn=CPISR-1 C
Núria Marín Martinez
Data: 2017.05.18 16:49:25 +02'00'

CPISR-1 C
Maria Teresa
Redondo del
Pozo

Signat digitalment per CPISR-1 C Maria
Teresa Redondo del Pozo
DN: c=ES, o=Ajuntament de l'Hospitalet
de Llobregat, ou=Alcaldia Presidència,
ou=Serveis Públics de Certificació
CPISR-1 amb càrrec, ou=Vegeu https://
www.catcert.cat/verCPISR-1CarrecAL
(c)05, sn=Redondo del Pozo,
givenName=Maria Teresa,
title=Secretaria General,
serialNumber=09733327A, cn=CPISR-1 C
Maria Teresa Redondo del Pozo
Data: 2017.05.18 15:33:40 +02'00'

