Núm. de Registre: 4-A

DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS
1.- Nom
PILAR
4.- D.N.I.

2.- Primer cognom
VILADRICH
5.- Domicili (carrer i núm.)

7.- Província
LLEIDA

8.- Càrrec
REGIDORA

3.- Segon cognom
MASANA
6.- Localitat
SOLSONA

En conformitat amb el que disposa l’article 75-5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, declaro, sota la meva responsabilitat, que els béns que a
continuació ressenyo, són els únics que constitueixen el meu patrimoni personal.
A) BÉNS IMMOBILIARIS

Classe

Ubicació

Data
d’adquisició

Descripció registral Afectem a aquesta
Corporació?

Plaça
d’aparcament

Barcelona

04/08/2005

RC 6709419DF2860
H0002XT

NO

Pis

Barcelona

04/08/2005

RC 6709419DF2860
H0055FB

NO

Crèdit
hipotecari

BBVA

04/08/2005

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

B) BÉNS MOBILIARIS

Classe

Ubicació

Data d’adquisició

Afectem a aquesta
Corporació?

Vehicle

Abril 2015

NO

½ compte corrent BBVA

03/08/2005

NO

Compte corrent

03/08/2005

NO

CAIXA ENGINYERS

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

C) OBSERVACIONS
(Consigni en aquest espai quantes observacions i explicacions consideri escaients)

Tanmateix, em comprometo, sota la meva responsabilitat, a mantenir vigent aquesta
declaració de bens patrimonials durant el període del meu mandat/nomenament, realitzant
quantes declaracions complementàries siguin necessàries per a consignar les variacions
patrimonials que m’afectin.

Solsona, a 13 de juny de 2019

(Signatura)

INSTRUCCIONS
DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS

A).- En aquest apartat han de constar els béns immobles, entenent-se com a tals els definits
per l’article 334 del Codi Civil, consignant-se en la columna “classe” si es tracta de terres,
cases, mines, plantacions, etc. ..., i en “inscripció registral” les dades del Registre de la
Propietat que siguin suficients per a localitzar el bé.
B).- En aquest apartat s’han de consignar els béns mobles entenent-se per tals els definits
pels articles 335 i 336 del Codi Civil, inclosos els vehicles, consignant-se en la columna
“classe” el tipus de bé, per exemple (vehicles, accions, cèdules hipotecaries, rendes,
pensions, etc.).
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Núm. de Registre: 4-B
DECLARACIÓ JURADA D’ACTIVITATS I
CAUSES DE POSSIBLE INCOMPATIBILITAT
1.- Nom
PILAR
4.- D.N.I.

2.- Primer cognom
VILADRICH
5.- Domicili (carrer i núm.)

7.- Província
LLEIDA

8.- Càrrec
REGIDORA

3.- Segon cognom
MASANA
6.- Localitat
SOLSONA

En conformitat amb el que disposa l’article 75-5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les bases de Règim Local, declaro, sota la meva responsabilitat, que les activitats que a
continuació ressenyo, són les úniques que em proporcionen o poden proporcionar-me
ingressos econòmics.
A) ACTIVITATS PRIVADES PER COMPTE PRÒPIA
Descripció

Dedicació

Emplaçament

B ) ACTIVITATS PRIVADES PER COMPTE ALIENA
Empresa

Emplaçament

Ajuntament de Sant Sant
Joan
Joan de Vilatorrada
Vilatorrada

Activitat empresarial
de Funcionària

Càrrec
Tècnica d’Administració
Especial

C) ALTRES FONS D’INGRESSOS PRIVATS
DESCRIPCIÓ DE LES MATEIXES
Meitat de la renda de lloguer d’un pis a Barcelona del qual en sóc cotitular.

D) INTERESSOS O ACTIVITATS PRIVADES QUE, ENCARA QUE NO SENT
SUSCEPTIBLES DE
PROPORCIONAR INGRESSOS, AFECTIN O ESTIGUIN EN
RELACIÓ AMB L’ÀMBIT DE COMPETÈNCIES DE LA CORPORACIÓ.
Descripció de les mateixes

Relació amb la Corporació

E) ACTIVITATS PÚBLIQUES
Entitat

Càrrec

Ingressos anuals

F) INCOMPATIBILITATS
Així mateix declaro que, en relació amb les causes d’incompatibilitat previstes per la
legislació vigent, em trobo en les següents circumstàncies:

X

NO AFECTAT PER CAP

AFECTAT
Causes d’Incompatibilitat

G) OBSERVACIONS
(Consigni en aquest espai quantes observacions i explicacions consideri escaients)

Tanmateix, em comprometo, sota la meva responsabilitat, a mantenir vigent aquesta
declaració durant el període del meu mandat/nomenament, realitzant quantes declaracions
complementàries siguin necessàries per a incorporar les variacions que m’afectin.

Solsona, a 13 de juny de 2019

(Signatura)

INSTRUCCIONS
DECLARACIÓ JURADA D’ACTIVITATS I
CAUSES DE POSSIBLE INCOMPATIBILITAT
A) En aquest apartat es consignaran totes les activitats privades que s’exerceixin per compte
propi, ja siguin de naturalesa mercantil, industrial, agrícola, de serveis, o exercici de
professions liberals, descrivint-les en la columna “descripció”, especificant la dedicació
horària setmanal i consignant l’emplaçament de l’activitat.
B) En aquest apartat es consignaran totes les activitats privades que s’exerceixin per compte
aliena de caràcter remunerat, especificant el nom o raó social de l’Empresa, l’emplaçament i
activitat a que es dedica aquesta, així com el càrrec o lloc de treball que s’ocupa.
C) En aquest apartat es consignaran altres fonts d’ingrés privades no incloses en els
capítols anteriors, tals com lloguers, drets d’autor, drets de patents, premis etc....
D) En aquest apartat s’han de consignar aquells interessos o activitats privades que, no sent
remunerades, afectin a l’àmbit de competències de la Corporació, especificant la causa.
Aquest interessos o activitats poden consistir en càrrecs honorífics o responsabilitat en
Entitats o Empreses relacionades amb la Corporació.
E) En aquest apartat es consignaran les activitats realitzades, de forma gratuïta i retribuïda,
en altres Entitats de caràcter públic, tals com Administracions Europea, Central, Autonòmica
o Local, i Organismes Autònoms o Societats públiques dependents d’aquestes.
F) En aquest apartat es consignarà si el declarant es troba afectat per alguna de les causes
d’incompatibilitat prevista per la legislació vigent, especificant, en cas d’afecció la causa.
La legislació que regula aquesta matèria està constituïda bàsicament per l’article 178 de la
Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, de Règim Electoral General, en la nova redacció donada a
la mateixa per la Llei Orgànica 8/91, de 13 de març, en concordança amb l’article 20 de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 13/1995, de 18 de maig, amb l’article
75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de Règim Local, i amb la Llei 53/84,
de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques.

