
AJUNTAMENT
d'Olèrdola

Avinguda de Catalunya, 12. 08734 Olèrdola - Barcelona
T. 93 890 35 02 - NIF: P-0814400-H
www.olerdolacat - olerdola@olerdola.cat

AN N EX VI

REGISTRE D'INTERESSOS MUNICIPALS
Secciô 2 activitats: declaracions a efectes de publicaciô al Portai de Transparència i/o a la Seu
Electrànica
Incompatibilitats i activitats que proporcionen ingressos économies

Vlembres electes

Nom i cognoms
JUAN MANUEL SAMBLAS RODRIGUEZ

Regidor/a AJuntament d'Olèrdola

Mandat representatiu Anys 19/23 -

'ersonal directiu i/o habilitaciô estatal

Nom i cognoms

Carrée

Partit judicial de Vilafranca del Penedès

w

Data presa de possessiô / accès al carrée
'\nys /

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

Presa de possessiô / accès carrée [X] Cessament ^ Variacions

l 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
119/2014, de 29 de desembre, ambdues de transparència, accès a la informaciô pûblica i bon govern, en
irelaciô 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

^eguent declaraciô:

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

fegon. Que en relaciô a la declaraciô formulada i per tal 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:

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^n-npersonal i/o en ôrgans col-legiats directius o conseils d'administraciô, de qualsevol
administraciç>/ organismes i/o empreses de capital publie.
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Organisme

A^iW<M

Carrée

?.f:0^-

Retribuciô

s\i N0

sf

sf

NOD

NOD

sf NOD

Dieta/ Indemnitzaciô

si N0

SI D N0

si

SI

NOD

NOD

Res a declarar en aquest epfgraf

2.2 Altres activitats publiques.

2-2.1_Llpçs,__grofessiqns^iaçt|yjtats
Administraciô, organisme o empresa

publies
Denominaciô Hoc o professiô

Res a declarar en aquest epfgraf

2.2.2 Carrées en cambres o col'legis professionals

Res a declarar en aquest epfgraf

2.2.3 Percepciô de pensions de drets passius o de la Seguretat Social:

Organisme pagador

^ Res a declarar en aquest epfgraf

2.2.4 Altres carrées institucionals
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Ôrgan Carrée

Res a declarar en aquest epîgraf

Retribuciô

si D NO D

si D NoD

SI D N0

si D NOD

Dieta/ Indemnitzaciô

SI N0

si N0

si D NO

si D NOD

2.3 Activitats privades.

2.3/1 Açtiyjtats per compte propi

Empresa

Res a declarar en aquest epfgraf

}.3.2 Activitats per compte d'altri:

Empresa

-ECTROMECÂNICA
\LER S.L.

Localitat

SALLENT

Descripciô activitat

INSTAL-LACIONS

NIF

l B-58779018

D Res a declarar en aquest epfgraf

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 Activitat privada de la societat
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Res a declarar en aquest epigraf

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

Empresa Participaciô NIF Titular Parentiu

l [3-Rçs a declarar en aquest epigraf

v

i.4 Quàlsevol altra remuneraciô amb carrée als pressupostos de les administracions publiques, els seus
organismes o empreses

3. Observacions, aclariments o ampliaciô de dades

r\.

j
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Signât,
El / La déclarant,

Davant meu,
El Secretari

"^

Nom i cognoms

JUAN MANUEL SAMBLAS FlODRIGUEZ

Nom i cognoms

Francesc Fernândez Ferran

Data

Ajuntament d'OIèrdola

D'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecciô de dades personals, us informem que les vostres dades seran tractades per a la gestiô del tràmit o sen/ej
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 atribuldes i el consentiment
atorgat per l'interessat/da. Un cop résulta la sol-licitud, les dades podran ser conservades d'acord amb la normativa aplicable a cada tràmit. Aixi mateix, us informem de la
possibilitat d'exercir els vostres drets d'accés, rectificaciô, supressiô i la resta dels drets mitjançant la remissio 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 eleclrônica olerdolaOolerdola.cat o mitjançant instància a la Seu Electrànica.
Per a mes jnformadô, podeu consuitar la nostra poiitica de privacitat a http://www.olerdola.caVavis-leQal/.
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ANNEXVII

REGISTRE D'INTERESSOS MUNICIPALS
Secciô 2 Béns patrimonials: declaracions a efectes de publicaciô al Portai de Transparència i/o a
la Seu Electrônica

Membres electes

Nom i cognoms

JUAN MANUEL SAMBLAS

Regidor/a Ajuntament d'Olèrdola

Mandat representatiu Anys19/23

3ersonal directiu i/o habilitaciô estatal

Nom i cognoms

Carrée

€h(~(
Partit judicial de Vilafranca del Penedès

Data presa de possessio / accès al carrée

Oinys /

En data 12/6/2019 ha présentât declaraciô en el Registre d'Interessos Municipals amb ocasiô de la,

Presa de possessiô / accès carrée Cessament 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 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 segûent declaraciô:

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

>egon. Que en relaciô a la declaraciô formulada i per tal de facilitar la publicaciô de les dades declarades
jl Portai de Transparència i/o a la Seu Electrônica de l'Ajuntament d'Olèrdola, acompanyo aquesta
feclaraciô especifica amb la informaciô continguda en la dita declaraciô:

L Béns immobles
IJ-?.9?-!-5§?-e-si-loçals-'--a£arca(Tlents' terrenys, soi agrfcola, drets reals_[_ana^[egs

Càrregues
o gravàmens

Hipoteca
225.124,88 €

Coeficient
propietat

Data/any
adquisiciô

50% 2017

Titol
adquisiciô

COMPRA/
VENDA

Valor cadastrai/
escripturat

100.640,88 €

.1
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Res a declarar en aquest epfgraf

B. Béns mobles

B.1 Vehicles

Marca i model

BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER

Data d'adquisiciô

2015

Res a déclarer en aquest epfgraf

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

Impart/valor total

Res a déclarer 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 epfgraf

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

Ijnport/valor total 10.000 €

[? Res a déclarer en aquest epfgraf

iÇ.SAItres béns i drets de valor unitari superiora 18.000 €
Embarcacions, aeronaus, joies, objectes d'art, antiguitats, mobles de caràcter histôric, drets de propietat intel-lectual o industrial, etc.

Impart/valor total

Res a déclarer en aquest epfgraf

C. Altres manifestacions relatives/â~ta,meva situaciô patrimonial
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REFERÈNCIA RELATIVA A LA LIQUIDACIÔ D'IMPOSTOS SOBRE LA RENDA, DEL PATRIMONI l
SOCIETAT

Als efectes de l'IRPF:

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

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

Als efectes de l'Impost de Societats:

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

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

Signât,
El / La déclarant,

Davant meu,
El Secretari

Nom i cognoms

JUAN MANUEL SAMBLAS R0DRJGUEZ

Nom i cognoms

Francesc Fernândez Ferran

Data

Ajuntament d'Olèrdola

D'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de proteccio de dades personals, us informem que les vostres dades seran tractades per a la gestio del tràmit o servei
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 li son atribuTdes i el consentiment
atorgat per l'interessat/da. Un cop resolta la sol-licitud, les dades podran ser conservades d'acord amb la normativa aplicable a cada tràmit. Aixi mateix, us informem de la
possibilitat d'exercir els vostres drets d'accés, rectificaciô, supressiô i la resta dels drets mitjançant la remissiô d'un escrit dirigit al responsable del tractament: alcalde de
l'Ajuntament d'Olèrdola, Av. Catalunya 1 2 nùm. 12, 08734 Olèrdola (Barcelona), a través de f'adreça electrànica olerdola(3ïolerdola.cat o mitjançant instàncja a la Seu Electrànica.
Per a mes informaciô, podeu consultar la nostra polîtica de privadtat a http://'.v\v\,v.o!erdola.cat/avis-leQal/.




