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INCOMPATIBILITAT. 
 
: SECCIÓ 1ª  ACTIVITATS 

 
(INCOMPATIBILITATS I ACTIVITATS QUE PROPORCIONEN INGRESSOS 
ECONÒMICS) 
 
 

Nom i cognoms ROSER CALDERÓN FÀBREGA DNI  

Regidor/a 
Ajuntament  

MAÇANET DE CABRENYS Partit judicial  FIGUERES 

Mandat 
representatiu 

 Anys:  2019     /       2023 Llista electoral  

Adreça  CP 

Població Província 

Adreça 
electrònica 

Telèfon 1 Telèfon 2 

 
TIPUS DE DECLARACIÓ: 
 
PRESA DE POSSESSIÓ   CESSAMENT         VARIACIONS  
 
 

rticle 163 del Text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 

aració: 
 
 
1) Declaro que en relació amb les causes de incompatibilitat previstes per la 
legislació vigent, em trobo en les següents circumstàncies: 
 

NO AFECTAT PER CAP    

AFECTAT           

 

Causes de possible incompatibilitat: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
2) Que en relació amb els càrrecs i les activitats que desenvolupo i/o les 
que em poden proporcionar ingressos econòmics, indico les següents: 
 
2.1 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 

organismes i/o empreses de capital públic. 

Càrrec:  
Organisme:  

REGIDORA DE GENT GRAN

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS
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Retribució:    SI     NO  
Dieta/Indemnització:  SI     NO  

 
Càrrec:  
Organisme:  

 
Retribució:    SI     NO  
Dieta/Indemnització:  SI     NO  

 
 

 Res a declarar en aquest epígraf 
 

2.2 Altres activitats públiques. 
 

2.2.1 Llocs, professions o activitats: 
 

Administració, organisme o 
empresa pública: 

 

Localitat:  

Denominació lloc o professió:  

Forma de retribució:  

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
2.2.2 Càrrecs en cambres o col·legis professionals: 

 
Corporació:  

Localitat:  

Càrrec:  

Retribució:    SI     NO  
Dieta/Indemnització:  SI     NO  

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
2.2.3 Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social: 

 
Organisme Pagador:  

Concepte:  

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
2.2.4 Altres càrrecs institucionals 

 
Òrgan:  

Càrrec:  

Retribució:    SI     NO  
Dieta/Indemnització:  SI     NO  

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 

AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA

 L'ARMENTERA

ADMINISTRATIVA

ECONÒMICA
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2.3 Activitats privades. 
 

2.3.1 Activitats per compte propi: 
 

Empresa:  

Domicili Social:  

Localitat:  

Descripció activitat:  

NIF:  

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
2.3.2  

 
Empresa:  

Domicili Social:  

Localitat:  

Descripció activitat:  

NIF:  

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
2.3.3 Exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o 
assessorament de societats mercantils i civils, fundacions i consorcis amb 
finalitat lucrativa: 

 
Societat o fundació o 
consorci: 

 

Domicili social:  

Activitat privada de la 
societat: 

 

Càrrec desenvolupat:  

 
  Res a declarar en aquest epígraf 

 
2.3.4 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 

naturalesa, concertades amb el sector públic estatal, autonòmic o local: 
 

Empresa:  

Participació:  

NIF:  

Titular:  

Parentiu:  

  Res a declarar en aquest epígraf 
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2.4 Qualsevol altra remuneració amb càrrec als pressupostos de les 
administracions públiques, els seus organismes o empreses: 
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
3) Observacions, aclariments o ampliació de dades 
 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
Així mateix, 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 

 dades personals 

meu interès. 
 
MAÇANET DE CABRENYS 4 DE FEBRER 2022 
 
          
          
El/La Declarant, ROSER CALDERÓN FÀBREGA 
 
Signat:  (nom i cognoms)     
 
 
Dono fe que la 
en el registre de interessos de la Corporació al meu càrrec. 
La Secretària, 
 
 
 
 
(nom i cognoms) 
 

protecció de dades de c
que les dades facilitades seran incloses en el f
el responsable del qual Colera, i seran tractades amb la 

patrimonials dels membres electes, el personal directiu i/o amb habilitació 
estatal. 
 

termes i amb les 
condicions establertes a la llei, 

ament de Colera amb indicació expressa de les actuacions a realitzar. 


