DISTRICTE DE SANT ANDREU
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DECLARACIÓ D’ INCOMPATIBILITATS, ACTIVITATS
INGRESSOS ECONÒMICS I EXERCICI DE CÀRRECS

QUE

PROPORCIONEN

CONSELLERS I CONSELLERES DE DISTRICTE

Nom i cognoms: Roger Mestre i Fàbregas

PRESSA DE POSSESSIÓ

DNI:

CESSAMENT

Càrrec: Conseller de Districte

VARIACIONS

X

En compliment del que disposa l’article 18.1 de les Normes reguladores del funcionament
dels Districtes (NRFD), en la seva redacció resultant de la modificació aprovada
definitivament pel Plenari del Consell Municipal el 30 de maig de 2008 (BOP de Barcelona
núm. 142, del 13 de juny de 2008), formulo la següent
DECLARACIÓ:
X

A. Que no estic incurs/a en cap causa d'incompatibilitat de les previstes en la
legislació vigent (annex)

B. Causes de possible incompatibilitat

C. Que en relació amb les activitats que em proporcionen o poden proporcionar
ingressos econòmics, assenyalo les següents:
C.1 Activitats públiques
C.1.1 Càrrecs que exerceix amb caràcter institucional o per als quals ha estat
designat/da per la seva condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans
col·legiats directius o consells d’administració, de qualsevol administració,
organismes i/o empreses de capital públic.
Càrrec: Conseller de Districte
Organisme: Ajuntament de Barcelona
Import dieta/indemnització: 500 € bruts per sessió, que representa 400 € nets, amb
un nombre aproximat de 20 sessions a l’any.
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C.1.2 Altres activitats públiques i càrrecs institucionals
Càrrec
Organisme
Retribució bruta anual:
, que representa
€ nets al mes.
Import dieta/indemnització: quantia per sessió ___________ nº anual de sessions ____
Càrrec
Organisme
Retribució bruta anual:
, que representa
€ nets al mes.
Import dieta/indemnització: quantia per sessió ___________ nº anual de sessions ____
X Res a declarar en aquest epígraf

C.1.3 Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social
Organisme Pagador
Concepte
Retribució bruta anual:

, que representa

€ nets al mes.

X Res a declarar en aquest epígraf
C.1.4 Qualsevol altra remuneració amb càrrec als pressupostos de les administracions
públiques, els seus organismes o empreses:
Càrrec: Responsable de relacions amb les cases regionals d’altres comunitats
autònomes a Catalunya del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
Organisme: Generalitat de Catalunya
Retribució bruta anual: 42.244,30 €, que representa 2.413,60 € nets al mes.
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DISTRICTE DE SANT ANDREU
C.2 Activitats privades (inclou les realitzades per compte propi o d’altri; l’exercici de
càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de societats
mercantils i civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa; els càrrecs i/o
participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o persona
vinculada amb anàloga relació de convivència 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,
autonòmic o local).

Denominació
Domicili
NIF
Activitat
Càrrec
Retribució bruta anual:
, que representa
€ nets al mes.
Import dieta/indemnització: __________€ bruts per sessió, que representa _________ €
nets, amb un nombre aproximat de ____ sessions a l’any.

Denominació
Domicili
NIF
Activitat
Càrrec
Retribució bruta anual:
, que representa
€ nets al mes.
Import dieta/indemnització: __________€ bruts per sessió, que representa _________ €
nets, amb un nombre aproximat de ____ sessions a l’any.

Denominació
Domicili
NIF
Activitat
Càrrec
Retribució bruta anual:
, que representa
€ nets al mes.
Import dieta/indemnització: __________€ bruts per sessió, que representa _________ €
nets, amb un nombre aproximat de ____ sessions a l’any.

Denominació
Domicili
NIF
Activitat
Càrrec
Retribució bruta anual:
, que representa
€ nets al mes.
Import dieta/indemnització: __________€ bruts per sessió, que representa _________ €
nets, amb un nombre aproximat de ____ sessions a l’any.

X Res a declarar en aquest epígraf
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D. Observança del principi de transparència i prevenció de conflictes d’interessos:
D. Relació d’activitats i càrrecs no inclosos en els apartats anteriors que exerceix
el/la interessat/da en la data de la declaració i pel quals no percep cap
retribució, indemnització o dieta.
Denominació

Ens, entitat o organisme

E. Observacions, aclariments o ampliació de dades

Formulo aquesta declaració en compliment del que disposa l’article 18.1 de les Normes
reguladores del funcionament dels Districtes, i exclusivament a aquests efectes. Les dades
declarades s’incorporaran al REGISTRE D’INTERESSOS estipulat en el citat article, amb les
condicions d’accés legalment previstes.
Barcelona, 26 d’octubre de 2015.

Signatura.

En compliment del que disposa la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
el declarant podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades declarades davant el
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria d’aquest Districte.

Signature Not Verified
Signat electrònicament per :Ajuntament de
Barcelona
Data :2015.12.10 16:27:54 CET
Raó:Copia
Lloc : Barcelona
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