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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 A: Membres
electes de la corporació, figura inscrita l’11 de juny de 2019, amb el número 2019-2023/25, la
declaració sobre causes d’incompatibilitat o activitats que proporcionin o puguin proporcionar
ingressos econòmics, del Sr. DAVID QUIRÓS BRITO, formulada com a requisit previ a la
pressa de possessió del seu càrrec de regidor, que va tenir lloc a la sessió plenària constitutiva
del 15 de juny de 2019, en la qual consta:
a) A l’apartat càrrecs de caràcter institucional:
 Regidor de Govern i Regidor de President de Districte de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat (amb percepció de retribucions)
b) A l’apartat de representació de la corporació en els òrgans col·legiats, directius o en els
consells d’administració d’organismes o empreses amb capital públic o d’entitats de
dret públic o privat (empreses de capital públic, fundacions públiques, etc..), consten
les següents:
 Patró en representació de l’Ajuntament a la Fundació Arranz Bravo (sense
retribucions)
 Patró en representació de l’Ajuntament a la Fundació Gressol Cultural (sense
retribucions)
 Vocal en representació de l’Ajuntament al Consell del Centre de Normalització
Lingüística de L’Hospitalet (sense retribucions)
 Representant de l’Ajuntament a la comissió tècnica de la Red Española de
Ciudades Inteligentes (sense retribucions)
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 53.2.b) del Reglament
Orgànic de Govern i Administració, a L’Hospitalet de Llobregat,

Vist i plau
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Signat digitalment per:
L'alcaldessa
Núria Marín Martínez
10-07-2019 13:03

Signat digitalment per:
La secretaria General del Ple
María Teresa Redondo del Pozo
09-07-2019 18:05
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