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ÂNNEXVI

REGISTRE D'iNTERESSOS MUNICIPALS
Secdô 2 activitats: dedaracions a efectes de piiblicaciô ai Portai de Transparència i/o a ia Seu
Electrànica
Incompatibilitats i activitats que proporcionen ingressos économies

Membres electes

Nom i cognoms

Rflarîa Mestre Urpi

Regidor/a Ajuntament d'Olèrdola

Mandat representaiiu Anys 2019 ,2023,

Partit iudicial de VNafranca del Penedès

Personal directiu i/o habilitaciô estatal

Nom i cognoms

Carrée Data presa de possessiô / accès al carrée

Anys /

En data 12/06/2019 ha présentât declaraciô en el Registre d'Interessos Municipals amb ocasiô de la,

Presa de possessiô / accès carrée X Cessament D Variacions

En compliment del que disposa l'article 8.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i l'article 56 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, ambdues de transparència, accès a la informaciô pûblica i bon govern, en
relaciô amb l'article 75.7 de la Llei reguladora de les bases de! règim local, i l'article 163 del Text refôs de
la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Décret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, formulo
la seguentdeclaraciô:

Primer. Que en la data que s'indica he formulât declaraciô relativa a les incompatibilitats i activitats que
proporcionen o poden proporcionar ingressos économies.

Segon. Que en relaciô a la declaraciô formulada i per tal de facilitar la publicaciô de les dades declarades
al Portai de Transparènda i/o a la Seu Electrànica de l'Ajuntament d'Olèrdola, acompanyo aquesta
declaraciô especifica amb la informaciô continguda en la dita declaraciô:

1. Que no estic incurs/a en cap causa d'incompatibilitat de les previstes en la legislaciô vigent.

2. Que en relaciô amb els carrées i les activitats que desenvolupo i/o les que em poden proporcionar
ingressos économies, indico les seguents:

2.1 Carrées que exerceix amb caràcter institucional o per als quais ha estât designat/da per la seva condiciô,
amb caràcter unipersonal i/o en ôrgans coHegiats directius o conseils d'administraciô, de qualsevol
administraciô, organismes i/o empreses de capital publie.
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Organisme Carrée Retribuciô Dieta/ Indemnitzaciô

si D NOL]

SI N0

SI D N0

si D NO

si D NO

SI D N0

si

SI

NOD

NOD

[v..,j/Res a declarar en aquest epigraf

2.2 Altres activitats publiques.

2^2.J_Uocsj3r^fe^ssj^^^
Administraciô, organisme o empresa

pûblica
Denominaciô Hoc o professiô

Res a declarar en aquest epfgraf

2.2.2 Carrées en cambres o coNegis professionals

Corporaciô Localitat Càrrec Retribuciô

si N0

Dieta/lndemnitzaciô

si D NO

si D NOD j sî D NOD

si D NOD

N0si

SI D N0

SI D N0

Res a declarar en aquest epigraf

^.2-3_Pelç.eËCIO._d.e....E_e_n..sions de drets passius o de la Seguretat Social:

Organisme pagador

^ Res a declarar en aquest epigraf

2.2.4 Altres carrées institucionals
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Organ Carrée Retribuciô

Res a déclarât' en aquest epigraf

SI N0

si NOD

SI N0

si D NOD

Dieta/lndemnitzacio

si D NO D

si D NO

si D NOD

si D NOD

2.3 Activitats privades.

2.3.1 Activitats per compte pro(3[

Empresa Localitat

[^Res a declarar en aquest epigraf

2.3.2 Activitats per compte d'altri:

Empresa Localitat
_I-

Descripciô activitat

Descripciô activitat

1/^^/Aoipoo^^ 5ob>hîk ^u^wà-b l TI'/AO^:VXUÀO-

:::

NIF

NIF

Li6^QW6^i

D Res a declarar en aquest epigraf

2.3.3 Exercici de carrées amb funcions de direcciô, representaciô o assessorament de societats
mercantils i civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa

Societat o fundaciô o consorci Localitat Activitat privada de la societat Carrée desenvolupat

l—
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ies a declarar en aquest epîgraf

2.3.4 Carrées i/o participaciô superior al "10% en el capital del/de la déclarant, cônjuge o persona
vinculada amb anàloga relaciô de convivència afectiva i descendents sobre els que s'exerceixi la
representaciô légal, en empreses d'obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la seva
naturalesa, concertades amb el sector publie estatal, autonomie o local

Participaciô | NIF | TitularEmpresa

_!.

Parentiu

^ Res a declarar en aquest epigraf

2.4 Qualsevol altra remuneraciô amb carrée als pressupostos de les administracions publiques, els seus
organismes o empreses

-3. Observacions, aclariments o ampliaciô de dades
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Signât,
El / La déclarant,

Davant meu,

El Secretari

[(/\W h2W£ UW
Nom j cognoms

Francesc Fernândez Ferran

Data

Ajuntament d'Olèrdola

D'acord amb e! que estableix la normativa vigent en matèria de protecciô de dades personais, us informem que les vostres dades seran tractades per a la gestiô del trèmit o sen/ei
que esteu realitzant. El responsable del tractament de les dades es l'Ajuntament d'Olèrdola, que el dura a terme d'acord amb les competències que ii son atribuïdes i el consentiment
aîorgat per l'interessat/da. Un cop resoiîa la sol-licitud, !es dades podran ser consen/ades d'acord amb la normativa aplscable a cada tràmit. AJxi mateix, us informem de la
possibilitat d'exereir els vostres drets d'accés, reclificacio, supressio i la resta dels drets mitjançant la remissiô d'un escrit dirigit al responsable del tractament: alcalde de
l'Ajuntament d'Olèrdola, Av. Catalunya 12 nùm. 12, 08734 Olèrdola (Barcelona), a través de l'adreça electronica olerdolaSlolerdola.cat o mitjançant instància a la Seu Electrônica.
Per a mes informaciô, podeu consultar la nostra politica de privacitat a htto://VAVw.olerdola.cat/avis-leaal/.
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ANNEXVI!

REGISTRE D'INTERESSOS MUNICiPALS
Sec-ciô 2 Béns patrimoniais: deciaracions a efectes de publicaciô a! Portai de Transparència I/o a
ia Seu Elecîrônica

Membres electes

N,om i cognoms

^AfW H^~^e- vpp^
Regidor/a Ajuntament d'OIèrdoia Partit judicial deVilafranca del Penedès

Mandat representatiu ^c^Zo^
Personal directiu i/o habiiiîaciô estatai

Nom i cognoms

Carrée Data presa de possessiô / accès ai càrrec

Anys /

En data ha présentât declaraciô en el Registre d'Interessos Municipals amb ocasiô de la,

'resa de possessiô / accès carrée 0 Cessament Q Variacions Q

En compliment del que disposa l'article 8.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i l'article 56 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, ambdues de transparència, accès a la informaciô pûblica i bon govern, en
relaciô amb l'article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i l'article 163 del Text refôs de
la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Décret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, formulo
la seguent declaraciô:

Primer. Que en la data que s'indica he formulât declaraciô relativa a la meva situaciô patrimonial.

Segon. Que en relaciô a la declaraciô formulada i per ta] de facilitar la publicaciô de les dades declarades
al Portai de Transparència i/o a la Seu Electrônica de l'Ajuntament d'Olèrdola, acompanyo aquesta
declaraciô especffica amb la informaciô continguda en la dita declaraciô:

A. Béns immobles
PJS.9sj-case£Ljocals' aparcaments, terrenys, soi agricola, drets reals i analeg^_

Tipus de bé Municipi
Càrregues

o gravàmens

CCLSQ, |<QlUûl<N

Coeficient
propietat

î,s
1 ^Y). cU V^
Li^:» H^'i^i

i r^^L^ Pû^s

I^2^nl_4-..-^ô£'-

Data/any
adquisiciô

M^
2ôo^

UooS

^wy

Titol
adquisiciô

\aw^é^

Valor cadastrai/
escripturat

5^2<oz<|

5.W^]
^3^,^|
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Res a declarar en aquest epigraf

B. Béns mobles

B.1 Vehicles
1-

\)Uo(ju^^ç^ ~^MarcMgrca i model Data d'adquisicio

~^7iJT

D Res a declarar en aquest epigraf

B.2 Valors representatius de la cessiô a tercers de capitals propis
Deute Publie, obligacions, bons, certificats de dipàsits, pagarés i altres valors équivalents

Impart/valor total

Res a declarar en aquest epigraf

B.3 Valors representatius de la participaciô en fons propis de qualsevol tipus d'entitats
Accions i participacions

Impart / valor total

Res a declarar en aquest epigraf

B.4 Dipôsits en compte carrent o d'estalvis o a termini, a la vista o a termini, conceptes financers i altres
imposicions en compte

Import/valor total

|ZT Res a declarar en aquest epîgraf

B.5 Altres béns i drets de valor unitari superior a 18.000 €
Embarcacions, aeronaus, joies, objectes d'art, antiguitats, mobles de caràcter historic, drets de propietat intel'lectual o industrial, etc.

Import/valor total

îes a declarar en aquest epîgraf

/C. Alttes manifestacions relatives a la meva situaciô patrimonial
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REFERÈNCIA RELATIVA A LA LiQUIDACIÔ D'IMPOSTOS SOBRE LA RENDA, DEL PATRirvlONI l
SOC1ETAT

Als efectes de l'iRPF:

He fet la liquidaciô de la renda - IRPF (exercici anterior) U He aportatjustificant

No he présentât deciaraciô per no estar obligat/da a fer-ho

Als efectes de l'Impost de Societats:

He fet la liquidaciô de l'Impost de Societats (exercici anterior) |_j He aportat justificant

'0 No he présentât declaraciô per no estar obligat/da a fer-ho

Signât,
El / La déclarant,

Davant meu,

El Secretari

AX/\ ne^£ \j«pv/
Nom i cognoms

Francesc Fernândez Ferran

Data

Ajuntament d'Olèrdola

D'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecciô de dades personaîs, us informem que les vostres dades seran tractades per a la gestiô del tràmit o sen/ei
que esteu realitzant. El responsable del tractament de les dades es l'Ajunîament d'Olèrdola, que e! dura a terme d'acord amb les competències que II son atribuïdes j el consentiment
atorgat per l'interessat/da. Un cop resolta la sol-licitud, les dades podran ser conservades d'acord amb la normativa apljcable a cada tràmit. Aixî mateix, us informem de la
possibilitat d'exercir els vostres drets d'accés, rectincaciô, supressiô i la resta dels drets mitjançant la remissio d'un escrit dirigit al responsable del Iractamenl: alcalda de
l'Ajuntament d'Olèrdola, Av. Catalunya 12 nùm, 12, 08734 Olèrdola (Barcelona), a través de l'adreça electronica olerdolaOolerdola.cat o mitjançant instància a la Seu Electrànica.
Per a mes informaciô, podeu consultar la nostra polîtica de privadtat a http:/Avw\v.olerdola.cat/avis-leqal/.




