Annex 2.1
Membres electes
REGISTRE D’INTERESSOS: SECCIÓ 2a BÉNS PATRIMONIALS
DADES IDENTIFICATIVES

Nom i
cognoms

MONTSERRAT MINDAN CORTADA

DNI

46121008M

Electe per
l’Ajuntament
de

ROSES

Partit judicial

FIGUERES

Mandat
representatiu

Anys 2019-2023

Llista
electoral

JUNTSX
ROSES

MOTIU DECLARACIÓ
Presa de possessió

X

Cessament

□

Variacions

□

En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del règim local, formulo la
següent
DECLARACIÓ
A) BÉNS IMMOBLES: (Pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola i anàlegs).
Tipus
de bé
CASA

□

Localització
(municipi)
ROSES

%
Propietat
50%

Any
adquisició
2004

Títol
adquisició
COMPRA

Res a declarar en aquest epígraf
B) BÉNS MOBLES
B.1) VEHICLES

Marca i model
SEAT. ALTEA.

Data/any adquisició

MOTO: PEUGEOT VIVACITY. 49CC

2006

29/05/2014

Registre
propietat
5700016/EG
18508/003/F
A

Número
finca
30627

Hipoteca
vinculada
SI

MOTO:

KYMCO

AGILITY

125CC

ANY 20123

□

Res a declarar en aquest epígraf

B.2) VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS PROPIS (Deute
Públic, obligacions, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors equivalents)

Descripció

Entitat

X

Res a declarar en aquest epígraf
B.3) VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN FONS PROPIS DE QUALSEVOL
TIPUS D’ENTITAT (accions i participacions)

Descripció

Entitat

Nombre títols

Societats participades

X

Res a declarar en aquest epígraf
B.4) DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D’ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI, COMPTES
FINANCERS I ALTRES IMPOSICIONS EN COMPTE

Entitat dipositària
LA CAIXA

% Titularitat
50%

BBVA

50%

PLA DE PENSIONS, PIE

100%

□

Res a declarar en aquest epígraf
B.5) ALTRES BÉNS MOBLES DE CARÀCTER ARTÍSTIC I/O CONSIDERABLE VALOR
ECONÒMIC (embarcacions, aeronaus, joies, objectes d’art, antiguitats, drets de propietat
intel·lectual o industrial, etc.)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

X

Res a declarar en aquest epígraf

C)
ALTRES
MANIFESTACIONS
RELATIVES
A
LA
SITUACIÓ
PATRIMONIAL
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
D) REFERÈNCIA A LA LIQUIDACIÓ DELS IMPOSTOS SOBRE LA RENDA, DEL PATRIMONI I
SOCIETATS
D.1) EN RELACIÓ AMB L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES, declaro:

X

Haver procedit a la liquidació per l’Impost sobre la renda de les persones físiques corresponent
al passat exercici, cosa que acredito mitjançant fotocòpia del document d’ingrés o devolució
(model 100 o document anàleg) o certificació expedida per l’Agència Tributària (1).

□

No haver presentat la declaració corresponent al darrer exercici per no estar obligat/da a fer-la.

(1) Si la declaració és conjunta, cal dissociar la informació del cònjuge (que només siguin llegibles
les dades del declarant)
D.2) EN RELACIÓ AMB L'IMPOST SOBRE EL PATRIMONI, declaro:

□

Haver procedit a la liquidació per l’Impost sobre la renda de les persones físiques corresponent
al passat exercici, cosa que acredito mitjançant fotocòpia del document d’ingrés o devolució
(model 714 o document anàleg) o certificació expedida per l’Agència Tributària.

X

No haver presentat la declaració corresponent al darrer exercici per no estar obligat/da a fer-la.

D.3) EN RELACIÓ AMB L'IMPOST SOBRE SOCIETATS, declaro:

□

Aporto comprovant del document d’ingrés o devolució (model 200 o document anàleg) de
l’Impost corresponent al passat exercici, respecte de les societats en les quals posseeixo més
del 50 % del capital o tinc majoria de vot en la presa de decisions.

X

Declaro que no tinc participació en societats que ultrapassi el 50 % del capital social, ni tinc
majoria de vot en la presa de decisions en cap societat

E) Em comprometo a modificar la present Declaració durant el període de l'actual mandat
representatiu, realitzant les declaracions complementàries necessàries per consignació de les
variacions que es produeixin en el Registre d’Activitats de l’Ajuntament.
Girona,
El/La declarant,
Signat digitalment
TCAT P
per TCAT P
MONTSERRAT MONTSERRAT
MINDAN CORTADA MINDAN
46121008M
CORTADA - DNI DNI
Data: 2019.06.12
46121008M
12:29:43 +02'00'

DILIGÈNCIA: per fer constar que la present declaració de
béns patrimonials, formulada en acompliment del que
disposa l'art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases
del règim local, ha estat signada, davant meu i en la data
que s'hi indica, pel regidor
Ho certifico,
El/la secretari/a

Informació sobre protecció de dades

Responsable del tractament. L’Ajuntament de .............. és el Responsable del tractament de les dades
obtingudes per mitjà d’aquestes declaracions. La informació quedarà custodiada a la Secretaria (art.
3.2.k Reial Decret 128/2018, de 16 de març).
Finalitat del tractament. Registrar les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes i alts càrrecs
com a conseqüència del seu nomenament, d’acord amb la normativa de règim local. Publicar
parcialment la informació al Portal de Transparència o Seu electrònica de l’Ajuntament de conformitat
amb la normativa de transparència.

Legitimació. Compliment d’obligacions legals establertes principalment als articles 75.7 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 11.1.b i 56.2 de la Llei 19/2014, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
Destinataris: Persones que accedeixin a les dades en virtut del principi de publicitat activa o el dret
d’accés previstos a la normativa de transparència.
Conservació de les dades. Les dades personals es conservaran en els termes indicats per la Comissió
Nacional d'Accés Avaluació i Tria Documental. Deixaran de publicar-se en el portal de transparència en
el moment de cessar en el càrrec.
Drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i limitació del
tractament de les dades adreçant-vos a la Secretaria.
Podeu obtenir més informació sobre la política de protecció de dades a la web i seu electrònica de la
l’Ajuntament o bé adreçant-vos al Delegat de Protecció de Dades.
Amb la signatura d’aquest document declaro estar informat/da del tractament de les meves dades, de la
normativa que regula la publicitat de la declaració d’activitats, béns i interessos i de la informació
personal que serà objecte de publicació 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.

