Registre d’interessos sobre béns patrimonials, activitats que proporcionin ingressos econòmics, o que
en puguin proporcionar.
1. Declaració de béns patrimonials
Declaració número ______/2021

Tipus:

Presa possessió
Cessament
Fi mandat
Modificacions

X

Nom i cognoms:
FRAN MORANCHO LOPEZ

NIF:
36.978.515N

ALCALDE

Telèfon
625069571

Càrrec:
Domicili:
BISBE MACIÀ, 7

Codi Postal:
43300

En compliment del que disposen els art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, i 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i seguint el model de
declaració aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 6 de maig de 2015 declaro, sota la meva
responsabilitat, la veracitat de les dades següents amb el compromís d'aportar els documents
acreditatius de totes les circumstàncies incloses en la declaració sempre que siguin requerits.
Es donarà publicitat a aquestes dades en els termes de la legislació de transparència.
En cas de modificació de les circumstàncies de fet s'hauran de comunicar les noves dades.
A. BÉNS PATRIMONIALS
A.1. Patrimoni immobiliari

Classe de finca
(rústica/urbana)

Tipus
(habitatge,
garatge…)

Adreça

Referència
registral

Data
adquisició

Percentatge
(en cas de
titularitat
compartida)

A.2. Accions, participacions, fons d'inversions i altres rendiments
Classe títols
PARTICIPACIONS

Nombre
100

Entitat emissora
MIAMI REGALS, SLU

Data adquisició
15/04/2011

A.3. Comptes i dipòsits bancaris. Saldos a data de declaració.

Classe

Entitat bancària

COMPTE BANCARI
COMPTE BANCARI
COMPTE BANCARI
COMTE BANCARI

TRIODOS BANK
CAIXA BANK
SABADELL ATLANTIC
BBVA

Quantia

Percentatge
(en cas de titularitat
compartida)

0,00€
0,00 €
0,00 €
7.727,39 €

A.4.Objectes d’especial valor (artístics, etc.)
Classe

Descripció

A.5. Automòbils i altres vehicles.
Classe

Marca/model

Any de
matriculació

Matrícula

Observacions

A.6. Béns Semovents i altres (bestiar, cavalls, etc.)
Classe

Descripció

A.7. Deutes i obligacions.

Classe
PRESTEC

Entitat bancària
BBVA

Quantia
45.716,08 €

Percentatge
(en cas de titularitat
compartida)

B. LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES
Impost

Data presentació

Renda

20-05-2020

Núm. de referència de la liquidació

201910078510944P

Patrimoni
Societats

Mont-roig del Camp, 26 d’ abril de 2021

El/La declarant
Firmado

MORANCHO digitalmente por
LOPEZ
LOPEZ FRAN MORANCHO
FRAN - 36978515N
- 36978515N Fecha: 2021.04.26
10:22:18 +02'00'

Davant meu
La secretaria
Aránzazu Sorlí Pons DNI 18983045H (TCAT)

Firmado digitalmente por Aránzazu
Sorlí Pons - DNI 18983045H (TCAT)
Fecha: 2021.04.29 11:52:30 +02'00'

Aránzazu Sorli Pons

2. Declaració d'incompatibilitats i activitats

Declaració número ______/2021

Tipus:

Presa possessió
Cessament
Fi mandat
Modificacions

X

Nom i cognoms:

NIF:
FRAN MORANCHO LOPEZ

Càrrec:

36.978.515N
Telèfon

ALCALDE

625 069 571

Domicili:

Codi Postal: 43300
BISCE MACIÀ, 7

En compliment del que disposen els art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, i 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i seguint el model de
declaració aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 6 de maig de 2015, declaro, sota la meva
responsabilitat, la veracitat de les dades següents amb el compromís d'aportar els documents
acreditatius de totes les circumstàncies incloses en la declaració sempre que siguin requerits.
Es donarà publicitat a aquestes dades en els termes de la legislació de transparència.
En cas de modificació de les circumstàncies de fet s'hauran de comunicar les noves dades.
A. Supòsits de possible incompatibilitat1

B. Treball depenent de l’Administració pública, organismes, entitats, empreses públiques o privades
Denominació de l’entitat,
empresa, etc.
1

Càrrec

Tipus de treball

S’han de relacionar les incompatibilitats o bé fer constar que no en té cap, d’acord amb els art. 6, 177 i 178 de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

C. Activitats mercantils, industrials, agràries i per compte propi
Mercantils

Industrials

Agràries

D. Professions liberals que desenvolupi

E. Altres activitats que proporcionin ingressos econòmics o que puguin proporcionar-ne
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE SECOMSA
COSNSORCI DE RESIDUS DEL BAIX CAMP

Mont-roig del Camp, 26 d‘abril de 2021
El/La declarant
digitalmente
MORANCHO Firmado
por MORANCHO LOPEZ
LOPEZ FRAN - FRAN - 36978515N
Fecha: 2021.04.26
36978515N 10:22:05 +02'00'

Davant meu
La secretaira

Aránzazu Sorli Pons

