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ANNEX II

Resum de la declaracló de béns patrimonials deis alts carrees, d'acord amb l'establert a la Llei

19/2014, del 29 de desembre. de transparéncia, accés a la informació pública i bon govem, i la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de régim local, així com per la normativa
concordant, peí mandat 2015-2019.

Nom i cognoms:
DNL:

Paco Reverter Sánchez

^526087208

Ait carree (representant local, titular d'órgan superior o directiu): __Regidor Ajuntament
d'Alcanar
Patrimnni immobiliari

Tipus i % de la titularitat de la propietat(en cas de
titularitat compartida)

Títol, any d'adquisició i municipi

Cárregues o gravámens(de la part de la propietat
HpI fjprlarant)

Patrimoni mobiliari - vehides
Marca i modei
Anv d'adouisició
Patrimnnl mnhlliari - Dioosits. valors i altres
2100

Dipósits bancaris en compte corrent o estalvi .indicar
el codi de l'entitat

2100
0182
0182

Deute públic, valors,...(part de! capital de la propietat
del declarant)

Accions i participacions (nom de l'entitat i part del
capital de la propietat del declarant, en el moment de
fer la declaració)

Altres béns i drets de valor(embarcacions. aeronaus,
loies,...)

Tributació: Renda, Societats, Patrimoni

D'acord amb la Llei Orgánica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de carácter

personal, l'informen qué les seves dades serán incorporades en el corresponent fitxer per a la
gestió específica de la seva sohlicitud. El responsable del fitxer és I Ajuntament d Alcanar i podrá
dirigir-se personalment o per correu convencional al C/ Generalitat, núm. 10, d'Alcanar(43530),
per exercir els seus drets d'accés. rectificadó, cancel iació i oposició, així com la revccació al
consentiment atorgat de les seves dades personáis.

Amb la signatura d'aquesta declaració el/la declarant, es dona per informat/da de la normativa
que regula la declaració d'activitats, béns i interessos, ais efectes de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de régim local i de la Llei 19/2014, de transparéncia, accés a la
informació pública i bon govem.

Alcanar, _20_ de _febrer_

de 2017
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Signatura,

