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AJUNTAMENT
O'ESPARREGUERA

REGISTRE D'INTERESSOS MUNICIPALS
Secció 1activitats: declaracions a efectes de publicació al Portal de Transparencia
i/o a la Seu Electrónica
lncompatibilitats i activitats que proporcionen ingressos económics
Membres electes
Nom i cognoms

Miguel Ángel Bajo Arcas
Regidor/a Ajuntament d'Esparreguera

Partitjudieial de Martorell
Anys 2019 1 2023

Mandat representatiu

Personal directiu i/o habilitació estatal
Nom i cognoms

Garree

En data

Data presa de possessió 1 accés al carree
Anys
1

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

Presa de possessió 1 accés carrec~

Cessament

O

Variacions

O

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 les incompatibilitats i activitats que
proporcionen o poden proporcionar ingressos económics.
Segon. Que en relació a la declaració formulada i per tal de facilitar la publicació de les dades declarades al
Portal de Transparencia i/o a la Seu Electrónica de I'Ajuntament d'Esparreguera, acompanyo aquesta declaració
específica amb la informació continguda en la dita declaració:
1.Que no estic incurs/a en cap causa d'incompatibilitat de les previstes en la legislació vigent.
2.Que en relació amb els carrecs i les activitats que desenvolupo i/o les que em poden proporcionar ingressos
económics, indico les següents:
2.1 Garrees que exerceix amb caracter institucional o per als quals ha estat designaVda perla seva condició,
amb caracter unipersonal i/o en órgans col·legiats directius o consells d'administració, de qualsevol
administració, organismes i/o empreses de capital públic.
Organisme

Garree

Retribució

sí O
~

- ······--·-···-

·-·- -·-

---Dieta/ lndemnitzaeió

·--------

NOO

síO

NOO

NOO

Sí O

NOD

síD

NOD

síO

NO O

- ·· .

síO

-·--·-·-·-·-·- -·

síO

NOD

.. _._.....-.;

~-··

síO NOO
~ Res a declarar en aquest epígraf
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2.2 Altres activitats públiques .
.2.2.1 Llocs, profe~sions o activitats ---·· - - . .- ....._
Administració, organisme o empresa pública

. . _-

· ---- _

Localitat

Denominació lloc o professió

Forma de retribució

- -..-+-.._ .. _ __

_..............__,_..,_.._ _+-_

_____ ____
__;.

.., _

,_,

.....--··

~ Res a declarar en aquest epígraf
~~-~~ _garrE:lcs er:t~am~res o ~o~g!s professio~als
Corporació

Localitat

Carrec

Retribució

Oieta/lndemnització

SíD NOD
síD NO D
--· ···-·-síD NOD

---------·+-------

. síD No D
·-··-··-·- · - - ·
síD NOD
síD NOD

··-··-'-··-···- ·-·

~ Res a declarar en aquest epígraf

- ·_

Percepció
de drets
de la..........
Seguretat
,2.2.3
......- ..............
- ......... _ de
. . pensions
...
.... passius
- ..- ......- .. o.... ___
__ ___,_Social:
......................... .____
, _,

Organisme pagador

Concepte

~ Res a declarar en aquest epígraf

2.2.4 Altres carrecs institucionals
Órgan

Carrec

Retribució

NOD

Dieta/lndemnització

SíD NOD
SíD NOD
síD NOD
- -········..·-··-·-··--1

, síD
]__ __

síD NOD

~ Res a declarar en aquest epígraf

§o
o

2.3 Activitats privades
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2.3.1 Activitats per compte PE9Pi ____
Localitat

Empresa

Descripció activitat

NIF

Descrlpcíó activitat

NIF

~ Res a declarar en aquest epígraf

2.3.2 f.Ctivitats per COrnpte d'§llt!i: m• m- -··Empresa

Localitat

CRIT INTERIM ESPANA
ETTSL

Palleja

Telefonísta

881171712

O Res a declarar en aquest epígraf
2.3.3 Exercici de carrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de societats mercantils
civils, fundacions i cansareis §l~..f!.f:l.§.!i~~ lucr9tiva
-----·- - -·- - Localitat

Socíetat o fundació o consorci

Activitat privada de la societat

Garree desenvolupat

-r

~ Res a declarar en aquest epígraf

2.3.4 Carrecs i/o participació superior al 1 O% en el capital del/de la declarant, cónjuge o persona vinculada amb
analoga relació de convivencia afectiva i descendents sobre els que s'exerceixi la representació legal , en
empreses d'obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el
sector públic estatal, autonóm
.:..:..:..::
ic:...:o~
lo-=
c_a
='1 _ _ _ __
Empresa

Participació

NIF

--~-----------~-----

Titular

Parentiu

t

---r-·-------r-·---------~

j~
o

e;

~ Res a declarar en aquest epígraf

J UNTAM~NT

'Ej PARR~~IJERA
2.4 Qualsevol altra remuneració amb
organismes o empreses .

sos

~e

les administracions públiques, els seus

<O

o
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3.0bservacions, aclariments o ampliació de dades.

Signat,
El/ La declarant,

Davant meu,
El Secretari

Nom i cognoms

Nom i cognoms

Miguel Ángel Bajo Arcas

Francesc Fernández Ferran

Ajuntament d'Esparreguera

D'acord amb el que estableox la normativa vigent en matéria de protecci6 de dades personals. us onformem que les vos~res dades seran tractades per a la gestió del tram•t o serve• que
esteu realitzant. El responsable del tractament de les dad es és r Ajuntament d'Esparreguera, que el duré a tenme d'acord amb les compeléncoes que 11 són atribu"ides i el consentiment
atorgat per l'interessaVda. Un cop resolla la sol· licitud, les dades podran ser conservadas d'acord amb la normativa aplicable a cada tramit. Aixi mateix, us informem de la poss•bilitat
d'exercir els vostres drets d'aocés. rectificaaó, supressió • la resta deis drets mitjan9antla remtss•6 d'un escnt dui glt al responsable del tractament: alcalde de I'Ajuntament d'Esparreguera,
pla9a de I'Ajuntament núm. 1, 08292 Esparraguera (Barcelona). a través de l'adre90 electrómca dpd@esparreguera cal o mitjan9ant instancia a la Seu Electrónica. Pera més informaci6,
podeu consultar la nostra poi itica de privacitat a htto:/lwww.esparrequera.caVaV>s-tegalf.
Amb la stgnatura d'aquesta declaració. eMa declaran! autoritza a fer..fa pública al Portal de Transparéncia 1/0 a la Seu Electrónica corporativa, en la forma prevista a les lnstruccions de
funclonament del Registre d' lnteressos de I'Ajuntament d'Esparreguera , d'acord ambla normativa vigent.
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