Resum de la declaració de béns patrimonials dels alts càrrecs, d’acord amb l’establert
a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, i la Llei 8/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, així
com per la normativa concordant, per al mandat 2015-2019
NOM I COGNOMS FRANCESC VALLESPÍ CERVETO

RESUM DE LA DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS
PATRIMONI IMMOBILIARI URBÀ
DESCRIPCIÓ

MUNICIPI

DATA I TITOL D’ADQUISICIÓ

VALOR
CADASTRAL

%
PARTICIPACIÓ

PATRIMONI IMMOBILIARI RÚSTIC
DESCRIPCIÓ

MUNICIPI

DATA I TITOL
D’ADQUISICIÓ

VALOR
CADASTRAL

%
PARTICIPACIÓ

PATRIMONI MOBILIARI – VALORS (Accions, obligacions, bons, participacions, etc....)
DESCRIPCIÓ

NÚMERO I VALOR NOMINAL

%
PARTICIPACIÓ

PATRIMONI MOBILIARI – DIPÒSITS BANCARIS
I
MPORT DEL SALDO DEL DECLARANT

COMPTE CORRENT: CaixaBank: 577,50 €

PATRIMONI MOBILIARI –VEHICLES I ALTRES
DESCRIPCIÓ (marca, model, ....)

Moto YAMAHA SR 250 S

ANY ADQUISICIÓ

%
PARTICIPACIÓ

1983

100%

PATRIMONI MOBILIARI – ALTRES BÉNS I DRETS
DESCRIPCIÓ

VALOR

%
PARTICIPACIÓ

DEUTES I OBLIGACIONS
DESCRIPCIÓ

ANY CONSTITUCIÓ

SALDO
PENDENT

Amb la signatura d’aquesta declaració el/la declarant es dóna per informat/da de la normativa
que regula la declaració d’activitats, béns i interessos, als efectes de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Tortosa, 09 d’abril de 2021
Signatura

De conformitat amb l’article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (LOPD), us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu en aquest formulari
s'incorporaran al fitxer “Fitxer Registre d’interessos, béns i activitats dels càrrecs electes del Consell Comarcal del
Baix Ebre. Les dades de caràcter personal que sol·licitem són requerides per la llei de transparència, per la qual
cosa cal que empleneu els diferents camps, ja que en cas contrari infringiríem la legalitat. Com a persona
interessada podreu exercir gratuïtament els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i, si escau, d'oposició, en
els termes establerts per la LOPD enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre
document d'identitat, a Consell Comarcal del Baix Ebre, carrer Barcelona, 152 de 43500 Tortosa.

