
DECLARACIÓ DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS, PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS 1 
LIQUIDACIONS TRIBUTARIES IRPF, PATRIMONI 1, EN EL SEU CAS, SOCIETATS (ART. 75.7 
LLEI 2/1985, 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 

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, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i regim jurídic de les 
entitats locals, i seguint el model de declaració aprovada pel Ple de l'Ajuntament en data 26 de 
man;; de 2015, el/la regidor/a que subscriu declara, en relació als béns i drets patrimonials, 
participació en societats, i liquidacions tributaries pels conceptes IRPF, Patrimoni i, en el seu 
cas, Societats, 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 I' 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). 

BÉNS I DRETS PATRJMONIALS 

A. PATRIMONI IMMOBILIARI

Classe de finca 
Municipi 

rústica/urbana 
-- --

Data Dret sobre Percentatge 
d'adquisició el bé de participació 
-- -- --

Secretaria General 



B. PATRIMONI MOBILIARI

B.1. Accions i obligacions

Classe títols Nombre Entitat emissora 

B.2. Comptes i diposits bancaris. Saldos mitjans anuals.

Data adquisició 

Classe 1 Entitat bancaria 1 Percentatge de participació
Compte 1 Catalunya Caixa 1100 % 
Saldo mig total de tots els comptes i diposits bancaris
325,26 € 

B.3. Préstecs

Data Classe Entitat bancaria Quantia concessió
-- -- -- --

B.4. Objectes d'especial valor (artístics, etc.)

1 �lasse 1 �escripció 

B.5. Automobils i altres vehicles.

Classe Marca/model Any de
matriculació 

-- -- --

B.6. Béns semovents i altres (bestiar, cavalls, etc.)

1 �lasse 1 �escripció 

C. PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS

C.1 . Societats en les quals participa

Tipus de societat Denominació Ti pus i 

Percentatge 

--

Observacions 
--

percentatge
participació 

-- -- --

de Data constitució 
--



C.2. Societats participades

Societat participada Societat participant 

-- --

Calafell, 5 de juny de 2015 

El regidor 

Sr. lvan Montejo Sarias 

Percentatge 
participació 
--
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(*) LA PRESENT DECLARACIÓ, DE FORMA COMPLETA, 1 D'ACORD AMB L'ESTIPULAT AMB LA LLEI 7/85 
DE 2 ABRIL, REGULADORA DE BASES DEL REGIM LOCAL, ESTA DISPOSITADA A LA SECRETARIA 
D'AQUEST AJUNTAMENT. 
LES DADES QUE CONSTEN EMANEN DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL PROPI REGIDOR, ESSENT 
AQUEST L'UNIC RESPONSABLE DE LA SEVA EXACTITUT I VERACITAT. 






