
DECLARACIÓ SOBRE CAUSES DE POSSIBLE INCOMPATIBILITAT I ACTIVITATS QUE 
PROPORCIONIN O EN PUGUIN PROPORCIONAR INGRESSOS ECONÓMICS (ART. 75.7 LLEI 
7/1985, DE 2 D'ABRIL, DE BASES DE REGIM LOCAL). 

Declaració número 3/2015 

Ti pus: X Inicial 

Complementaria 

Final 

Nom i cognoms: lvan Montejo Sarias 

IB1 

D 

D 

En compliment del que disposen els articles 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases del regim local, i articles 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pe! qua! s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i regim jurídic de les 
entitats locals, i seguint el model de declaració aprovada pe! Ple de l'Ajuntament en data 26 de 
man; de 2015, el/la regidor/a que subscriu declara, en relació amb les causes de possible 
incompatibilitat i activitats, i manifesta, sota la seva responsabilitat, la veracitat de les dades 
que declara, comprometent-se a aportar els documents acreditatius de tates les circumstancies 
incloses en la declaració sempre que li siguin requerits; i que és coneixedor/a que per tal de 
donar compliment a la Llei 9/2013, de 9 de desembre, de transparencia, accés a la informació 
pública i bon govern, aquest model sera publicat en la web municipal i accessible a qualsevol 
persona. 

Així mateix declara que és coneixedor/a de que aquestes dades seran incorporades en un fitxer 
responsabilitat de l'Ajuntament denominat "Declaració d'interessos de membres electes", amb 
la finalitat de gestionar les declaracions realitzades pels membres electes de la Corporació i 
podent exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l'Ajuntament, 
Plac;a Catalunya 1, 43820 Calafell (Tarragona). 

A. SUPÓSITS DE POSSIBLE INCOMPATIBILITAT1 

1 S'han de relacionar les incompatibilitats o bé fer constar que no en té cap, d'acord amb els art. 6, 
177 i 178 de la Llei Organica 5/1985, de 19 de juny, del Regim Electoral General. 

Secretaria General 



Tal com estableix l'article 178.1.b) de la Llei Organica 5/1985, de 19 de juny, del Regim 
Electoral General, em trabo en una situació d'incompatibilitat ates que sóc personal en actiu 
d'un organisme depenent de l'Ajuntament de Calafell. 

Conforme als articles 178.3 i 178.4 de la mateixa llei, opto per fer efectiva la meva condició 
de regidor i abandonar la situació laboral que origina la referida incompatibilitat, passant a la 
situació de serveis especials amb reserva de lloc de treball. 

B. TREBALL EN L' ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, ORGANISMES, ENTITATS, EMPRESES
PÚBLIQUES O PRIVADES

Denominació de l'entitat, Carrec Tipus de treball empresa, etc. 
OAM - Fundació Castel! de Informador de patrimoni Informador de patrimoni 
Calafell 

C. ACTIVITATS MERCANTILS, INDUSTRIALS, AGRÁRIES I PER COMPTE PROPI

1 �ercantils 1 ��dustrials

D. PROFESSIONS LIBERALS QUE DESENVOLUPI

1 �graries

E. ALTRES ACTIVITATS QUE PROPORCIONIN INGRESSOS ECONÓMICS O QUE
PUGUIN PROPORCIONAR-NE

F. PENSIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL, MUFACE, ADMINISTRACIONS
ESTRANGERES O D'ALTRES ENTITATS

Calafell, 5 de juny de 2015 

Sr. lvan Montejo Sarias 


