Registre d’Interessos
Secretaria General
REGISTRE D’INTERESSOS - DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I BÉNS PATRIMONIALS
(Declaració a efectes de la seva publicació al Portal de Transparència o Seu Electrònica)
Data de presentació: 20/05/2016 Membres electes
Nom: Manuel
Cognoms: López López
Alcalde/essa
Campo de

Càrrec

Regidor/a
opción
Campo de opciónMandat 2015-2019

Data presa possessió / cessament /fi mandat 13/06/2015
Tipus de declaració:

Presa de de
possessió
Cessament/fi
mandat6o càrrec
Campo
opción 6Campo
de opción

Variació de opción 6
Campo

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 a 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 de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, i deixar constància al meu expedient en el Registre
d’Interessos, acompanyo aquesta declaració específica, referida a la informació continguda a la dita
declaració.
A. BÉNS IMMOBLES: (Pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, i anàlegs)
● Res a declarar en aquest epígraf
B. BÉNS MOBLES
B.1.VEHÍCLES
Vehícles (marca i model)

Moto Daelim S3

Any d’adquisició

2013

B.2. DIPÒSITS, VALORS, PARTICIPACIONS I ANÀLEGS

Saldo mitjà – Import total: 3100€
B.3 ALTRES CÀRREGUES (préstecs o altres)
● Res a declarar en aquest epígraf

B.4 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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● Res a declarar en aquest epígraf

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

●He aportat justificant

NO Aporto comprovant liquidació impost Societats amb participació de més del 50% (exercici anterior)

C. ACTIVITATS
C.1. Activitats públiques
Càrrec públic 1 Regidor
Organisme

Ajuntament de Sant Joan Despí

Forma de retribució (indemnització per assistència, salari, etc.)
Retribució:

Si

Publicada

Web municipal

Indemnitzacions i dietes: No
Càrrec públic 2 Conseller
Organisme

Aparcaments Despí S.A.

Forma de retribució (indemnització per assistència, salari, etc.)
Retribució:

No

Indemnitzacions i dietes: Si

Publicada

Web municipal

C.2. Activitats per compte propi
Descripció
C.3. Activitats per compte d'altri
Descripció
Sant Joan Despí, 20 de Maig de 2016
El/La Declarant,

Davant meu:
El/La Secretari/a general

Manuel López López

M. Teresa Cavero Ramírez
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D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la
persona interessada que les dades facilitades, i la pròpia declaració, seran incloses en el fitxer del registre d’interessos, conservant-se
en suport paper i en suport electrònic, previ el seu escaneig. El responsable del fitxer és l’Ajuntament, i seran tractades amb la finalitat
de mantenir actualitzat el registre d’interessos d’activitats i béns patrimonials dels membres electes, el personal directiu i/o amb
habilitació nacional.
Igualment s’informa a les persones titulars de les dades que podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els
termes i amb les condicions establertes a la llei, dirigint un escrit adreçat a l’ Alcaldia/Presidència amb indicació expressa de les
actuacions a realitzar.
D’acord 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, la
informació que ha de fer pública l’Administració inclou les activitats i els béns dels membres del Govern, dels alts càrrecs de
l’administració pública i del personal directiu dels ens públics, les societats, les fundacions i els consorcis, i les indemnitzacions que han
de percebre en deixar d’exercir el càrrec.
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