AJUNTAMENT
O'ESPARREGUERA

REGISTRE D'INTERESSOS MUNICIPALS
Secció 2 Béns patrimonials: declaracions a efectes de publicació al Portal de Transparencia
ilo a la Seu Electrónica
Membres electes
Nom i cognoms

FRANCISCO AGUILAR ALOT

I

Regidor/a Ajuntament d'Esparreguera

Partit judicial de Martorell

Anys 2019 /2023

Mandatrepresentatiu

Personal directiu i/o habilitació estatal
Nom i cognoms

Carrec

I
En data

Data presa de possessió I accés al carrec
Anys
/

ha presentat declaració en el Registre d'Interessos Municipals amb ocasió de la,

Presa de possessió / accés carrec [8J

Cessament

D

Variacions

D

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 transparencia, accés a la informació pública i bon govern, en relació amb l'article 75.7 de la Llei
reguladora de les bases del regim local, i l'article 163 del Text refós de la llei municipal i de regim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, formulo la següent declaració:
Primer. Que en la data que s'indica he formulat declaració relativa a la meya situació patrimonial.
Segon. Que en relació a la decIaració formulada i per tal de facilitar la publicació de les dades declarades al Portal de
Transparencia ilo a la Seu Electronica de l' Ajuntament d'Esparreguera, acompanyo aquesta declaració específica amb la
informació continguda en la dita declaració:
A. Béns immobles
Coeficient
propietat

I

ESPARREGU
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! PIS
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50%

¡ Data/any

I adquisició

Titol
adquisició

1982

Valor cadastrall
escripturat

¡
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Res a declarar en aquest epigraf
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B. Béns mobles.
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B.l Vehicles.

I
Data d'adquisieió
i 01105/2015

Marca i model

I MERCEDES BENZ 202
i
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o Res a declarar en aquest epígraf
B.2 Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis.
Deute Públie, obligacions, bons, certificats de dipósits, pagarés i a1tres valors equivalents

Import / valor total

[8J Res a declarar en aquest epigraf
B.3 Valors representatius de la participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitats.
Accions i participacions

Import / valor total

[8J Res a declarar en aquest epígraf
B.4 Dipósits en compte corrent o d'estalvis o a termini, a la vista o a tennini, conceptes financers i altres imposicions en
compte
Importlvalor total 400€

o Res a declarar en aquest epígraf
B.5 Altres béns i drets de valor unitari superior a 18.000 €
Embarcacions, aeronaus,joies, objectes d'art, antiguitats, mobles de caracter histOrie, drets de propietat intel'lectual o industrial, etc.

Import / valor total
aquest epígraf
C. Altres manifestaci ns relatives a la meva situació patrimonial
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Referencia a la Iiquidació deis impostos sobre la Renda, del Patrimoni i Societats
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AIs efectes de l'IRPF:

o He fet la liquidació de la renda - IRPF (exercici anterior) O He aportat justificant
¡;g¡ No he presentat declaració per no estar obligatlda a fer-ho
Als efectes de l'Impost de Societats:

o He fet la liquidació de l'Impost de Societats (exercici anterior) O He aportatjustificant

o No he presentat declaració per no estar obligatlda a fer-ho

Signat,
El/La declarant,
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Nom i cognoms

Nom i cognoms

Francisco Aguilar Alot

Francesc Fernández Ferran
Data

Ajuntament d'Esparreguera
D'acord amb el que estableix la oonnativa vigenl en materia de protecció de dados personal., us infono.m que les \/Ostros dad.. secan tractad.. pe< a la geotió del tramit o serve; que _
realitzant. El
responsable del tractamenl de les dades éol'Ajuotament d'Esparreguera, que el dun\ a terme d'aeord amb 1.. compelenCÍes que 1; oon atribulde. i el coosentiment BIOrgal pe< rinter....tlda Un cop resolla la
sol'licitud, les dad.. podnm .... conservad .. d'""orú amb la nonnativa aplicable a cada trimit. Així mateix, us informem de la possibilitat d'",erCÍT el, voslres drm d'aceé., rectificaCÍó, supres,ió i la resta
deIs dret, mi~a~ la remisaió d'uo eseri! dirigil al responsable del tractament: a1caIde del' Ajuntament d'Esparreguera, plal'" de l' Ajuntament núm. 1,08292 Esparreguera (Barcelona), a través de l'adre\'&
electrónica
o mitjancant instancia a la Seu Electrónica. Per a més informaci6. podeu consultar la nostra política de privacitat a
Amb la signatura d'aquesta declarae;ó, ellla declarant autoritza a rer-Ia pública al Portal de Transparencia ilo a la Seu E1ectrórúca corporativs, eo la fonoa prevista a les Instruceions de funcionament del
Registre d'lnleressos de l' Ajuntament d'Esparreguera, d'acord amb la normativa vigenl.
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