
 
 

 

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 

 

 

DECLARACIÓ D’INCOMPATIBILITAT, ACTIVITATS QUE PROPORCIONEN INGRESSOS ECONÒMICS I EXERCICI DE CÀRRECS 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: __________)                  VARIACIONS (DATA: __________) 
 

ALT CÀRREC                                                                     Representant local, titular d’òrgan superior o directiu 

 
Nom i cognoms: Patricia Andres Valldeperez   NIF/NIE/Pas: 47822759D   Càrrec: Regidora    

 
DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I CAUSES POSSIBLE INCOMPATIBILITAT                       

 
ACTIVITATS PRIVADES PER COMPTE PRÒPIA 

DESCRIPCIÓ % DEDICACIÓ EMPLAÇAMENT 

   

   

   

 
ACTIVITATS PRIVADES PER COMPTE ALIENA 

EMPRESA ACTIVITAT EMPRESARIAL EMPLAÇAMENT CÀRREC 

A BON PORT Immobiliaria Ampolla Administradora 
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ALTRES FONS D’INGRESOS PRIVATS 

DESCRIPCIÓ DE LES MATEIXES 

 

 
ALTRES INGRESSOS O RETRIBUCIONS D’ORGANISMES PÚBLICS 

ENTITAT INGRESOS ANUALS CÀRREC 

   

   

   

 
INCOMPATIBILITATS 

Així mateix declaro que, en relació amb les causes d’incompatibilitat previstes per la legislació vigent, em trobo en les següents 
circumstàncies. 
 

 QUE NO ESTIC INCURS/A EN CAP CAUSA D’INCOMPATIBILITAT DE LES PREVISTES EN LA LEGISLACIÓ VIGENT. 

 CAUSE DE POSSIBLE INCOMPATIBILITAT 

 

Camarles, a 12 de Juny de 2019                                                                             Signatura 
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