Ajuntament
de Torrebesses
Carrer del Portal, 3
25176 Torrebesses
(Lleida)

DECLARACIÓ JURADA D’ACTIVITATS I
CAUSES DE POSSIBLE INCOMPATIBILITAT
TIPUS DE DECLARACIÓ:
PRESA DE POSSESSIÓ

CESSAMENT

VARIACIONS

1.- Nom

2.- Primer cognom

3.- Segon cognom

4.- DNI

5.- Domicili (via i núm.)

6.- Localitat

En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del règim
local, i 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:
A) ACTIVITATS PRIVADES PER COMPTE PROPI

Descripció

Dedicació

Emplaçament

B) ACTIVITATS PRIVADES PER COMPTE ALIÈ

Empresa

Emplaçament

C) ALTRES FONTS D’INGRESSOS PRIVATS

DESCRIPCIÓ
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Activitat empresarial

Càrrec
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D) INTERESSOS O ACTIVITATS PRIVADES QUE, ENCARA QUE NO SIGUIN
SUSCEPTIBLES DE PROPORCIONAR INGRESSOS, AFECTIN O ESTIGUIN EN
RELACIÓ AMB L'ÀMBIT DE COMPETÈNCIES DE LA CORPORACIÓ

Descripció de les activitats

Relació amb la corporació

E) ACTIVITATS PÚBLIQUES

Entitat

Càrrec

F) INCOMPATIBILITATS
Així mateix declaro que, en relació amb les causes d’incompatibilitat previstes per la
legislació vigent, em trobo en les següents circumstàncies:
□ NO AFECTAT/DA PER CAP
□ AFECTAT/DA
Causes d’incompatibilitat
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E) OBSERVACIONS

(Consigneu en aquest espai totes les observacions i explicacions que considereu adients)

Tanmateix, em comprometo, sota la meva responsabilitat, a mantenir vigent aquesta
declaració durant el període del meu mandat o nomenament, i a realitzar totes les
declaracions complementàries que siguin necessàries per a incorporar les variacions que
m’afectin, i autoritzo l'Ajuntament per tal que, en l'àmbit de les seues competències, faci ús
de les dades personals facilitades per a la tramesa d'informació general o específica que
pugui ser del meu interès.

Torrebesses, a

de

de

.

El/La Declarant,

Signat: (nom i cognoms)

IL·LM./A. SR./A. ALCALDE/ESSA DE TORREBESSES

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa la persona
interessada que les dades facilitades en aquesta declaració seran incloses en el fitxer corresponent propietat de l'Ajuntament,
per al seu tractament i publicació.
Així mateix, s'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a
la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a l'Ajuntament de Torrebesses, carrer del Portal, 6 25176 Torrebesses, amb
indicació expressa de les actuacions a realitzar.

Telèfon: 973 126 059
Fax: 973 126 379
http://www.torrebesses.cat
ajuntament@torrebesses.cat

Ajuntament
de Torrebesses
Carrer del Portal, 3
25176 Torrebesses
(Lleida)

INSTRUCCIONS
Regidors, regidores,
A) En aquest apartat heu de consignar totes les activitats privades que dugueu a terme per
compte propi, ja siguin de naturalesa mercantil, industrial, agrícola, de serveis, o exercici
de professions liberals; i descriure-les en la columna “descripció”, tot especificant la
dedicació horària setmanal i consignant l’emplaçament de l’activitat.
B) En aquest apartat heu de detallar totes les activitats privades que exerciu per compte
aliè de caràcter remunerat, especificar el nom o raó social de l’empresa, l’emplaçament i
l’activitat a què es dedica, així com el càrrec o lloc de treball que ocupeu.
C) En aquest apartat heu de declarar altres fonts d’ingrés privades no incloses en els
capítols anteriors, com ara lloguers, drets d’autor, drets de patents, premis, etc.
D) En aquest apartat heu de consignar aquells interessos o activitats privades que, no sent
remunerades, afectin l’àmbit de competències de la corporació, i especificar-ne la causa.
Aquests interessos o activitats poden consistir en càrrecs honorífics o responsabilitats en
empreses o entitats relacionades amb la corporació.
E) En aquest apartat heu de consignar les activitats realitzades, de forma gratuïta o
retribuïda, en entitats de caràcter públic, tan si formen part com si depenen de
l’administració europea, estatal, nacional o local, i organismes autònoms o societats
mercantils que depenguin de les administracions esmentades.
F) En aquest apartat heu de detallar si us trobeu afectats per alguna de les causes
d’incompatibilitat prevista per la legislació vigent, i especificar, en cas afirmatiu, la causa.
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