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Resum de la declarac¡ó de béns patrimonials dels alts cárrecs, d'acord amb I'establert
a la Lle¡ l9/2014, del 29 de desembre, de transparénc¡a, accés a la informac¡ó pública ¡
bon govern, i la Lle¡ 8/1985, de 2 d'abr¡I, reguladora de les bases de régim local, a¡xí
com per la normativa concordant, per al mandat 2019-2023
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Amb la signatura d'aquesta declaració el/la declarant es dóna per informat/da de la normativa
que regula la declaració d'activitats, béns iinteressos, als efectes de la Llei 7/1985, de 2 d'abri,
regul¿dor¿ de les bases de régim local ide la Llei 19/2014, de transparéncia, accés a la informació
pública i bon govern que disposa:

757. Els representanls locas. a¡xi com els membres no elecies de la Junta de
Govern Loca, forr¡ulara¡ declaració sobre causes de possible i¡cor¡patlbilitat Lsob¡e

AdLcle

qualsevol activitat que els p.cporcionl o pugui proporc onar ingressos econÓmics
fambé han de formLrlar declaració dels seus béns patrimoniais I de a paatrcrpac o en
societals de loi 1ipus, amb info.mació de les societats per eles partrc pades ide les
liquidacions dels ir¡postos sobre la renda, pakimonLi, siescau, So¿ietats
Aquestes declaracions, efectuades en els models aprovats pe s p ens respeclius, es dúra¡ a
terme abans de a presa de possessió en ocasió de cessameni i al final del mandal, alxi
com quan es mod¡frqLrin les c rcumst¿ncies de fet

Per donar compliment a aquest precepte (escollir):
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s informem que Les dades de ca ¡ácler persona
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ue ens faciliteu en aquest formu

lai s'incotporaran al litxer "Fllxer

Regisfe d'nleressos, béns aciivilats des cárecs elecles del ConselComarcal del Baix Ebre. Les dades de
cadcter personalque sol licitem són requerides per la ei de transparéncia, per la qual cosa ca que empeneu els
diferenls camps, ja que en cas coñtrar¡ infrlngniem la legalitat com a persona interessada podreu exercir
gratullament els d¡els d accés, de teclific€ció, de cancel lació i, si escau, d'oposició, en els temes esiablerls per la
LOPD enviani una sol lcilud per escii, acor¡panyada d'una folocopia del vosire document d'idenlitat, a Consell
Comarcaldel Baix Ebre. carer Barcelona, 152 de 43500 Tortosa.

