REGISTRE DE BÉNS I INTERESSOS
DECLARACIÓ DE BÉNS I PATRIMONI

MEMBRES ELECTES:
Nom i cognoms: Judit Canal Bonamusa
Ajuntament de Bigues i Riells

Càrrec: Alcalde/essa

Regidor/a X

Partit Judicial Granollers
Data presa possessió / cessament / fi mandat:
Mandat 2019-2022

TIPUS DECLARACIÓ:
Presa de possessió / accés càrrec X
Cessament / fi mandat o càrrec
Variació
En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del règim
local, i l’article 163 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en relació l’art. 8.1.h) de la Llei estatal
19/2013, de 9 de desembre, formulo la següent
DECLARACIÓ:
A. Béns immobles: (Pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, i anàlegs)

Tipus
de bé

Ubicació
(població i adreça)

Coeficient
propietat

Càrregues o
gravàmens
(especificar)
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Títol
adquisició

Data/any
adquisició

Valor cadastral o
Valor escripturat
(especificar)

X Res a declarar en aquest epígraf
B. Béns mobles:
B.1 Vehicles
Marca i Model
Smart Forfour

Matrícula

Any d’adquisició
2016

Res a declarar en aquest epígraf

B.2 Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis
(Deute públic, obligacions, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors
equivalents)
Descripció

Valoració

Total
X Res a declarar en aquest epígraf

B.3 Valors representatius de la participació en fons propis de qualsevol tipus d’entitat
(accions i participacions)
Descripció

Valoració o nombre de títols
(especificar)

Total
X Res a declarar en aquest epígraf
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B.4 Dipòsits en compte corrent o d’estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres
imposicions en compte
Entitat dipositària
La caixa

% Titularitat
100%

Saldo actual o
saldo mitjà
(especificar)
681,23€ (s/m)

Total

Res a declarar en aquest epígraf

B.5 Altres béns i drets de valor unitari superior a 18.000 euros (embarcacions, aeronaus,
joies, objectes d’art, antiguitats, drets de propietat intel·lectual o industrial, etc.)
Import / valor total
Especificar:

X Res a declarar en aquest epígraf

C. Altres manifestacions relatives a la meva situació patrimonial / Observacions
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REFERÈNCIA A LA LIQUIDACIÓ DELS IMPOSTOS SOBRE LA RENDA, DEL
PATRIMONI I SOCIETATS 1

Als efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, declaro:
(X) Haver procedit a la liquidació per l’impost sobre la Renda de les persones físiques
corresponent al passat exercici, cosa que SI
NO (x) acredito mitjançant el document
d’ingrés o devolució (model 100) o certificació expedida per l’Agència Tributària.
No haver presentat la declaració corresponent al darrer exercici per no estar obligat/da
a fer-la.
Als efectes de l’Impost sobre el Patrimoni, declaro :
haver procedit a la liquidació per l’impost corresponent al passat exercici, cosa que
acredito aportant el document d’ingrés model 714 o certificació expedida per l’Agència
Tributària.
(X) no haver presentat la declaració corresponent al darrer exercici per no estar obligat/da
a fer-la.
Als efectes de l’Impost sobre Societats :
aporto comprovant de la liquidació de l’Impost corresponent al passat exercici,
respecte de les societats on posseeixo més del 50% del capital o tinc majoria de vot en la
presa de decisions.
(X) declaro que no tinc participació en societats que ultrapassi el 50% del capital social, ni
tinc majoria de vot en la presa de decisions en cap societat.
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Si la declaració és conjunta dissociar o treure la informació del cònjuge de manera que només siguin
llegibles les dades de la persona que declara.
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Altres declaracions d’impostos exigibles sobre la Renda i/o Patrimoni :

Signatura:
Hierro Medina,
Antonio José
Secretari
interventor
14/06/2019
10:19

JUDIT CANAL

Informació sobre protecció de dades
Responsable del tractament. L'Ajuntament és el Responsable del tractament de les dades obtingudes per
mitjà d'aquestes declaracions. La informació quedarà custodiada a la Secretaria (art. 3.2.k Reial Decret
128/2018, de 16 de març).
Finalitat del tractament. Registrar les declaracions d'activitats i béns dels càrrecs electes i alts càrrecs com
a conseqüència del seu nomenament, d'acord amb la normativa de règim local. Publicar parcialment la
informació al Portal de Transparència o Seu electrònica de l'Ajuntament de conformitat amb la normativa de
transparència.
Legitimació. Compliment d'obligacions legals establertes principalment als articles 75.5 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i 11.1.b i 56.2 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Destinataris: Persones que accedeixin a les dades en virtut del principi de publicitat activa o el dret d'accés
previstos a la normativa de transparència.
Conservació de les dades. Les dades personals es conservaran en els termes indicats per la Comissió
Nacional d'Accés Avaluació i Tria Documental. Deixaran de publicar-se en el portal de transparència en el
moment de cessar en el càrrec.
Drets. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i limitació del tractament
de les dades adreçant-vos a la Secretaria.
Podeu obtenir més informació sobre la política de protecció de dades a la web i seu electrònica de
l'Ajuntament o bé adreçant-vos al Delegat de Protecció de Dades.
Amb la signatura d'aquest document declaro estar informat/da del tractament de les meves dades, de la
normativa que regula la publicitat de la declaració d'activitats, béns i interessos i de la informació personal
que serà objecte de publicació als efectes de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local i de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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