Resum de la declaració de béns patrimonials dels alts càrrecs, d’acord amb l’establert a la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, així com per la normativa
concordant, per al mandat 2019-2023

JORDI JORDAN FARNÓS
Nom i cognoms: ________________________________________
Relació:

✔ Regidor/a

Personal Eventual

RESUM DE DECLARACIO DE BÉNS PATRIMONIALS
PATRIMONI IMMOBILIARI - URBÀ
DESCRIPCIÓ

Habitatge

MUNICIPI

Tortosa

DATA I TÍTOL ADQUISICIÓ

VALOR
CADASTRAL

2007 compra venta41,167

%
PARTICI
PACIÓ

100

PATRIMONI IMMOBILIARI – RÚSTIC
DESCRIPCIÓ

MUNICIPI

DATA I TÍTOL ADQUISICIÓ

VALOR
CADASTRAL

%
PARTICI
PACIÓ

PATRIMONI MOBILIARI – VALORS (Accions, obligacions, bons, participacions, etc…)
DESCRIPCIÓ

NÚMERO i
VALOR NOMINAL

%
PARTICI
PACIÓ

PATRIMONI MOBILIARI – DIPÒSITS BANCARIS
IMPORT DEL SALDO DEL DECLARANT

PATRIMONI MOBILIARI – Vehicles i altres
DESCRIPCIÓ (marca, model, ...)

Mazda 2

ANY ADQUISICIÓ

2020

%
PARTICI
PACIÓ

100

PATRIMONI MOBILIARI – Altres béns i drets
DESCRIPCIÓ

VALOR

%
PARTICI
PACIÓ

DEUTES I OBLIGACIONS
DESCRIPCIÓ

prestec hipotecari
prestec personal

ANY
CONSTITUCIO

2007
2020

SALDO
PENDENT

100.697
20.368

Amb la signatura d’aquesta declaració el/la declarant es dóna per informat/da de la normativa
que regula la declaració d’activitats, béns i interessos, 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.
De conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, amb la signatura d'aquest document s'autoritza que les dades de
caràcter personal proporcionades siguin tractades i incorporades en el fitxer denominat Declaracions de Membres Electes, responsabilitat de
l’Ajuntament de Tortosa.
La finalitat d’aquest tractament és donar compliment a la normativa de transparència dels càrrecs electes. Aquestes dades no seran transmeses a
terceres persones, llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal, en especial la informació que la llei obliga a publicar al portal de
transparència, i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas es podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del
tractament o d'oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a l’Ajuntament de Tortosa, Plaça
d’Espanya núm.1, 43500 Tortosa (Tarragona) o bé per correu electrònic a sac@tortosa.cat

Tortosa, 14
__ de desembre
_______ de 2020
____
Signatura
Firmado
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