Registre d’Interessos

REGISTRE D’INTERESSOS.

SECCIÓ 2ª BÉNS PATRIMONIALS

(Declaració a efectes de la seva publicació al Portal de Transparència o Seu Electrònica)

MEMBRES ELECTES:
JORDI FERRER DURICH
Nom i cognoms ...............................................................................................................................
SANT LLORENÇ D'HORTONS
Ajuntament ................................................................

Càrrec: Alcalde/essa

/ Regidor/a

VILAFRANCA
Partit Judicial ...............................................................................................................................

15/06/2019
Data presa possessió ...........................................

Mandat 2019-2023

DIRECTIUS:
Nom i cognoms ................................................................................................................
Càrrec...............................................................................................................................

CSV: 45983eb6-ed35-4856-85f8-0aaaa0aed980
Aquest document és Còpia en paper autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre.La seva
autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://tramits.ccapenedes.cat/validacio

Data accés / fi càrrec

...................................

TIPUS DECLARACIÓ:
Presa de possessió / accés càrrec

Cessament / fi mandat o càrrec

variació

En compliment del que disposa l’art. 8.1.h) de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, i l’art.
56 de la Llei autonòmica 19/2014, de 29 de desembre, ambdues de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, en relació amb l’article 75.7 de la Llei reguladora de les bases
del règim local, i a l’article 163 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, formulo la següent
DECLARACIÓ:
1.- Que en la data que s’indica he formulat declaració relativa a la meva situació patrimonial.
2.- Que, en relació amb la declaració corresponent sobre els béns i drets patrimonials que
conformen el meu patrimoni, i per tal de facilitar la publicació de les dades declarades, al Portal
de Transparència o a la Seu electrònica del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, i deixar
constància al meu expedient en el Registre d’Interessos, acompanyo aquesta declaració
específica, referida a la informació continguda a la dita declaració.
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A. BÉNS IMMOBLES: (Pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, i anàlegs)
Tipus
de bé

Municipi

casa

SANT LLORENÇ D'HORTONS

Coeficient
propietat

Càrregues o
gravàmens

Títol
adquisició

Data/any
adquisició

COMPRA

1991

(especificar)
50%
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Res a declarar en aquest epígraf

B. BÉNS MOBLES:
B.1 VEHICLES

Marca i Model

Any d’adquisició

PEUGEOT 508

2015

MINI

2005

Res a declarar en aquest epígraf
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Valor cadastral o
Valor escripturat
(especificar)
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B.2 VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS PROPIS
(Deute Públic, obligacions, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors equivalents)
Import / valor total ...................................
Res a declarar en aquest epígraf

B.3 VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN FONS PROPIS DE QUALSEVOL
TIPUS D’ENTITAT (accions i participacions)
Import / valor total ...................................
Res a declarar en aquest epígraf

B.4 DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D’ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI, COMPTES
FINANCERS I ALTRES IMPOSICIONS EN COMPTE
Import / valor total ...................................
Res a declarar en aquest epígraf

B.5 ALTRES BÉNS I DRETS DE VALOR UNITARI SUPERIOR A 18.000 EUROS
(embarcacions, aeronaus, joies, objectes d’art, antiguitats, drets de propietat intel·lectual o
industrial, etc.)
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Import / valor total ...................................
Res a declarar en aquest epígraf

C. ALTRES MANIFESTACIONS RELATIVES A LA MEVA SITUACIÓ PATRIMONIAL/
OBSERVACIONS

He fet la liquidació de la renda - IRPF (exercici anterior)

He aportat justificant

Aporto comprovant liquidació impost Societats amb participació de més del 50% (exercici anterior)
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CPISR-1 C
Xavier
Rodado
Honorato

Registre d’Interessos

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C Xavier
Rodado Honorato
Fecha: 2019.07.18
09:34:27 +02'00'

SANT LLORENÇ D'HORTONS, 16/07/2019

(localitat i data)
Davant meu:
El/La Secretari/ària

El/La Declarant,
Firmado
JORDI
digitalmente por
FERRER
JORDI FERRER
DURICH - DNI DURICH - DNI
36503777V (AUT)
36503777V
Fecha: 2019.07.16
(AUT)
12:00:51 +02'00'

CPISR-1 C digitalmente por
CPISR-1 C PABLO
PABLO
FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ Fecha: 2019.07.16

JORDI FERRER DURICH

XAVIER RODADO HONORATO

Firmado

11:56:38 +02'00'

(nom i cognoms)

(nom i cognoms)

Amb la signatura d’aquest document, la persona declarant accepta la normativa que regula el Registre d’Interessos del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Igualment autoritza a fer-lo públic al Portal de la transparència o a la Seu
electrònica corporativa, en la forma prevista a les Instruccions de funcionament i gestió del registre d’Interessos i
d’acord amb les normes sobre transparència.
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Les seves dades de caràcter personal són recollides i tractades amb la fi explícita, legítima i determinada en el títol del document, en
base al Decret Legislatiu 4/2003. Consell Comarcal Alt Penedès és l'únic destinatari i adopta les mesures de seguretat necessàries,
d’acord amb Llei 3/2018 LOPD-GDD i Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El termini de
conservació de les dades lliurades, és el preceptiu per Llei. No hi ha decisions automatitzades. Té dret a presentar una reclamació
davant l’autoritat de control corresponent. Podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, supressió, i oposició, en els termes
establerts, dirigint-se al Delegat de protecció de dades del Consell Comarcal Alt Penedès- Carrer d’Hermenegild Clascar, 1-3 08720
Vilafranca del Penedès, Tel. 93 890 00 00, dpd@ccapenedes.cat, per a més informació http://www.ccapenedes.cat/avis-legal
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