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AJUNTAMENT
D'ESPARREGUERA

REGISTRE D'INTERESSOS MUNICIPALS
Secció 2 Béns patrimonials: declaracions a efectes de publicació al Portal de
Transparencia i/o a la Seu Electrónica
Membres electes
Nom i cognoms

' Miguel Ángel Bajo Arcas
Regidor/a Ajuntament d'Esparreguera
Mandat representatiu

Anys

Partit judicial de Martorell

2019 12023

Personal directiu i/o habilitació estatal
Nom i cognoms

Data presa de possessió 1 accés al carrec
Anys
1

Carrec

En data

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

Presa de possessió 1accés carrecl:8]

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 régim local, i l'article 163 del Text refós de la llei municipal i de
régim 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 la meva situació patrimonial.
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 inform ació continguda en la dita declaració:

A. Béns immobles
.Pisos. cases, locals, aparcaments, .\fJrreQ_~,-~!-ª9!i.c.Qia, drets rea ls i analegs
Carregues
Coeficient
Tipus de bé
Municipi
o gravamens
propietat

\1
-~~

C8l Res a declarar en aquesl

r

Data/any
adquisició

Títol
adquisició

Valor cadastral/
escripturat

epig~~f

B. Béns mobles.
Pla~
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AjUNTAMENT
D'ESPARREGUERA

8.1 Vehicles.
Marca i model

Data d'adquisició
- - · - - - - · - - - - - - - - - - - -······ - - + - - -

~ Res a declarar en aquest epígraf

8.2 Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis.
Deute Públic, obligacions, bons, certificats de dipósits, pagarés i altres valors equivalents

lmporVvalor total
~ Res a declarar en aquest epígraf

8.3Valors representatius de la participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitats.
Accions i participacions

lmporVvalor total
~ Res a declarar en aquest epígraf

8.4Dipósits en compte corrent o d'estalvis o a termini, a la vista o a term ini, conceptes financers
imposicions en compte
lmport/valor total 1500

O Res a declarar en aquest epígraf
8.5 Altres béns i drets de valor unitari superior a 18.000 €
Embarcacions, aeronaus, joies, objectes d'art, antiguitats, mobles de carácter historie, drets de propietat intel·lectual o industrial, etc.

lmporVvalor total
~ Res a declarar en aquest epígraf

C. Altres manifestacions relatives a la meva situació patrimonial

UNTAMENT
ESPARREGUE R/\

Referencia a la liquidació deis impostos sobre la Renda, del Patrimoni i Societats

Als efectes de I'IRPF:
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D He fet la liquidació de la renda- IRPF (exercici anterior) D He aportat justificant
~No he presentat declaració perno estar obligaUda a fer-ho

Als efectes de l'lmpost de Societats:

D He fet la liquidació de l'lmpost de Societats (exercici anterior) D

He aportat justificant

D No he presentat declaració per no estar obligaUda a fer-ho

Signat,
El 1 La declarant,

Davant meu,
El Secretari

ENT
REGUERA
Nom i cognoms

Nom i cognoms

Miguel Ángel Bajo Arcas

Francesc Fernández Ferran
Data

17/06

/J. Ol.O

Ajuntament d'Esparreguera

D'acord amb el quo ostabloox la norma11va lligent en matéria de protecóó de dades persooals, us informom que les vostres dades seran tractades per a la gestió del tramil o servei que
esleu reahtzant. El responsable del tractament de les dades és I'Ajunlamenl d'Esparreguera, que el durá a 1erme d'acord amb les compeléncOes que li són atribu'ides i el consentimenl
atorgal per l'inleressaVda. Un cop resolla la sol· licitud, les dades podran ser conservadas d'acord amb la normativa aplicable a cada tramil. Aixl mateix. us informem de la poss,bilitat
d'exercir els vostres drets d'accés. rectlficaóó, supressió i la resta deis drets mitjan¡¡ant la remissió d'un escrlt d1rtglt al responsable deltractament: alcalde de I'Ajuntament d'Esparreguera.
pla¡¡a de I'Ajuntament núm. 1, 08292 Esparraguera (Barcelona), a través de l'adre¡¡a electrónica Qpq@gsparreauera.cat o mitjan9an1inslli ncia a la Seu Electrónica. Per a més informació.
podeu consultar la nostra polll1ca de pnvacilal a h!lp:l/www.esparreguera .caVavis-leaall.
Amb la signatura d'aquesla declaraoió, eiAa declaran! aulorilza a fer·la pública al Portal de Transparencia i/o a la Seu Electrónica corporativa, en la forma prevista a les lnslruca ons de
luncionamenl del RegiStre d' lnleressos de I'A¡untamenl d'Esparreguera, d'acord ambla normati va vigent.
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