ÀREA DE SECRETARIA
Unitat de Secretaria General

REGISTRE D’INTERESSOS
SECCIÓ 1: REGISTRE D’ACTIVITATS
Declaració núm.

/2019

Nom i cognoms:
Regidor/a ajuntament:
Llista electoral:
En ocasió de

presa de possessió

cessament

variacions

En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, l’article 163 del Text Refós de la Llei
municipal i de règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, formulo la següent declaració en relació a les
causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionin
ingressos o en puguin proporcionar i manifesto sota la meva
responsabilitat la veracitat de les dades que declaro.

DECLARACIÓ
INCOMPATIBILITATS I ACTIVITATS
I. SUPÒSITS DE POSSIBLE INCOMPATIBILITAT

No s’incorre en cap causa d’incompatibilitat de les previstes en la
legislació vigent. (Articles. 6, 177 i 178 LOREG.)
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II. CÀRRECS I ACTIVITATS QUE PODEN PROPORCIONAR INGRESSOS
ECONÒMICS
II.1. Càrrecs exercits amb caràcter institucional i càrrecs per als quals
he estat designat/da per la meva condició, amb caràcter unipersonal i/o
en òrgans col·legiats directius o consells d’administració, de qualsevol
administració, organismes i/o empreses de capital públic:
Administració, organisme o
empresa de capital públic
Càrrec
Forma de retribució
Administració, organisme o
empresa de capital públic
Càrrec
Forma de retribució

Res a declarar en aquest epígraf
II.2. Altres activitats públiques
II.2.1. Llocs, professions o activitats:
Administració, organisme o
empresa pública
Denominació lloc o professió
Forma de retribució
Administració, organisme o
empresa pública
Denominació lloc o professió
Forma de retribució

Res a declarar en aquest epígraf
II.2.2. Càrrecs en cambres oficials o col·legis professionals
Cambra/col·legi
Càrrec
Forma de retribució
Cambra/col·legi
Càrrec
Forma de retribució

Res a declarar en aquest epígraf
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II.2.3. Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social:
Organisme pagador
Concepte
Organisme pagador
Concepte

Res a declarar en aquest epígraf
II.2.4 Qualsevol altra remuneració amb càrrec als pressupostos de les
administracions públiques, els seus organismes o empreses:
Administració, organisme
o empresa pública
Denominació lloc o professió
Forma de retribució
Administració, organisme
o empresa pública
Denominació lloc o professió
Forma de retribució

Res a declarar en aquest epígraf
II.3. Activitats privades
II.3.1. Activitats per compte propi:
Empresa
Descripció activitat
Forma de retribució
Empresa
Descripció activitat
Forma de retribució

Res a declarar en aquest epígraf
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II.3.2. Activitats per compte d’altri:
Empresa
Descripció activitat
Forma de retribució
Empresa
Descripció activitat
Forma de retribució

Res a declarar en aquest epígraf

II.3.3. Exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o
assessorament de societats mercantils i civils, fundacions i consorcis
sense finalitat lucrativa:
Societat, fundació o
consorci
Activitat
Càrrec desenvolupat
Forma de retribució
Societat, fundació o
consorci
Activitat
Càrrec desenvolupat
Forma de retribució

Res a declarar en aquest epígraf

II.3.4. Càrrecs i/o participació superior al 10 % del capital, en societats de
qualsevol tipus, per part del declarant, cònjuge o persona vinculada amb
anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els quals
s’exerceix la representació legal:
Societat
Activitat
Persona titular del capital
Càrrec/Percentatge participació
Societat
Activitat
Persona titular del capital
Càrrec/Percentatge participació

Res a declarar en aquest epígraf
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II.3.5. Altres activitats:
Descripció activitat
Tipus de rendiment
Descripció activitat
Tipus de rendiment

Res a declarar en aquest epígraf

Tarragona, __ de __________ de 2019
El diputat / La diputada

Davant meu,
la Secretària general

De conformitat amb l’article 11. 1 b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquesta declaració es publica al
Portal de Transparència de la Diputació de Tarragona.

En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter
personal, us INFORMEM del següent, en relació al tractament de les vostres dades
personals:
Tractament de dades: Registre d’interessos
Responsable del tractament: Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni, núm.
100
43003,
Tarragona.
Telèfon
977
296
600
/
Seu
electrònica:
https://seuelectronica.dipta.cat
Delegat de protecció de dades: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.- 43003, Tarragona
Telèfon 977 296 603 Adreça electrònica: DPD@dipta.cat
Finalitat del tractament: Registre d’interessos de la Diputació de Tarragona. Declaració
de béns i activitats dels càrrecs electes de la corporació
Legitimació del tractament: Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local/ Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
Procedència dades: De les persones interessades
Destinataris dades: No se’n preveuen, llevat obligació legal.
Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol·licitar al
responsable del tractament l’accés a les seves dades personals, la rectificació o
supressió, la limitació i l’oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les
dades, dirigint-se a l’adreça abans assenyalada
Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació davant l’Autoritat de control
corresponent, com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)
Obligatorietat: Obligatori per complir amb la finalitat corresponent

