DECLARACIÓ DE BENS PATRIMONIALS DELS REGIDORS/ES DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES A EFECTES DEL PORTAL DE LA TRANSPERÈNCIA, PEL
MANDAT 2019-2023
En compliment amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, cal publicar les activitats i béns dels membres de govern, dels alts càrrecs de
l'Administració pública, i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, declaro, sota la meva responsabilitat, que les activitats que a continuació ressenyo, són les úniques que em proporcionen o
poden proporcionar-me ingressos econòmics.

PRESA DE POSSESSIÓ (DATA: 15/06/2019)

CESSAMENT (DATA: __________)

ALT CÀRREC

VARIACIONS (DATA: __________)
Representant local, titular d’òrgan superior o directiu

Nom i cognoms Elies Bonet Cervera

NIF/NIE/Pas 40933858E

Càrrec Regidor

DECLARACIÓ DE BENS PATRIMONIALS
BENS IMMOBLES (Pisos, cases, locals, aparcaments, parcel·les, sol agrícola, etc.)
CLASSE DE FINCA

(Rústica, urbana)

TIPUS (garatge,..)

% TITULARITAT

Urbana

Habitatge

50%

Urbana

Habitatge

Camarles

ANY ADQUISICIÓ

CÀRREGUES

VALOR
CADASTRAL

2003

NO DISPOSO D’AQUEST TIPUS DE BENS

Informació sobre protecció de dades. En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat “TRANSPARÈNCIA” responsabilitat de AJUNTAMENT DE CAMARLES, i seu
social al Carrer Vint 20 , 43894 Camarles (TARRAGONA).
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i els serveis oferts. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al Carrer Vint 20 , 43894 Camarles
(TARRAGONA) o bé per correu electrònic a: ajuntament@camarles.cat

BENS MOBLES – VEHICLES (cotxes, tractors, ciclomotors, motocicletes, etc.)
MARCA

ANY MATRICULACIÓ

ANY ADQUISICIÓ

NO DISPOSO D’AQUEST TIPUS DE BENS
ALTRES BENS MOBLES (accions, participacions, comptes corrents “saldos a data de la declaració” lletres de tesor i altres rendiments)
CLASSE

ENTITAT BANCÀRIA

Accions

CaixaBank

Compte Corrent

CaixaBank

% TITULARITAT

50%

NO DISPOSO D’AQUEST TIPUS DE BENS
Informació sobre protecció de dades. En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat “TRANSPARÈNCIA” responsabilitat de AJUNTAMENT DE CAMARLES, i seu
social al Carrer Vint 20 , 43894 Camarles (TARRAGONA).
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i els serveis oferts. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al Carrer Vint 20 , 43894 Camarles
(TARRAGONA) o bé per correu electrònic a: ajuntament@camarles.cat

DEUTES I OBLIGACIONS (diferents de les càrregues que gravin els béns immobles que ja heu indicat)
CLASSE

VALOR / IMPORT

ENTITAT BANCÀRIA

%

NO DISTINC CONTRET CAP ALTRE DEUTE NI OBLIGACIÓ

Camarles, a 12 de juny de 2019

Signatura

Informació sobre protecció de dades. En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat “TRANSPARÈNCIA” responsabilitat de AJUNTAMENT DE CAMARLES, i seu
social al Carrer Vint 20 , 43894 Camarles (TARRAGONA).
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i els serveis oferts. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al Carrer Vint 20 , 43894 Camarles
(TARRAGONA) o bé per correu electrònic a: ajuntament@camarles.cat

