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REGISTRE D'INTERESSOS DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA
sEcctÓ la DEcLARACtÓ O'ACflVlUrS I TNTERESSOS

MEMBRES ELECTES:

Llui§a Melgares Agu¡rre
Nom i cognoms
Cárrec: Alcalde/ssa

E

/ Regidor/a

nE

Mandat Corporatiu .2Ol9 - 2023

TIPUs oEcLARACIÓ

;

Presa de possess¡ó / accés cárrec )o(

[

Cessament / fi mandat o cárrec

I

En compliment del que disposa l'article 75.7 de la llei reguladora de les bases del rég¡m local, ¡ lart¡cle 163 del
Text refós de la Lle¡ munic¡pal ¡de régim local de Catalunya, aprovat per Decret Leg¡slat¡u 2/2003, de 28 d'abr¡l; als
efectes també del que preveu l'art. 8.1.h) de la Llei estatal '19/2013, de 9 de desembre, ia l'art. 56 de ta lle¡
autonómica 1912014, de 29 de desembre, ambdues de transparénc¡a, accés a la informació pública i bon govern, i
d'acord amb es lnstruccions de funcionament igestió del Reg¡stre d'lnteressos de l'Ajuntament de Terrassa,
formulo la present Declaració d'Activitats i lnteressos, en relació a causes de possible incompat¡bilitat iactivitats
que em proporc¡onen o poden proporc¡onarme ingressos económics, per tal que qued¡ constenc¡a en el Registre

d'lnteressos de l'Ajuntament de TeÍassa ies faciliti
- Seu electrónica de I'Ajuntament.

la publicació de les dades declarades al Portal de

Transparéncia

A. DECLARACIÓ SOBRE CAUSES D'INCOMPATIBILITAT

x[

Declaro que NO estic incurs/a en causa d'incompatibilitat de les prev¡stes en la legislació vigent.

I

Declaro que SI est¡c ¡ncurs/a en causa d'incompatibil¡tat de les previstes en la legislació vigent, i que en
aquesta circumstáncia opto pel cárrec de
B. DECLARACTó EN RELActó ALs cARREcs I LES AcflvtrATs euE DEsENvoLUpo t/o LEs euE EM
PROPORCIONEN O PODEN PROPORCIONAR INGRESSOS ECONÓMICS

B.l. cárrecs que exerce¡xo amb carácter instituclonal o per als quals he estat designaUda per la meva condició, amb
cadcter unipersonal i/o en órgans col.legiats direct¡us o consells d'administració, de qualsevol administració,
organ¡sme i/o empreses de cap¡tal públic.
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NOE

SI

NOE
NOE
NOE

NOE
NOE
NOE

Res a declarar en aquest epfgraf

B"2. Altres activ¡tats Púb¡iques.

8.2.1. Llocs de treball, professions o activ¡tats públiques
Adm¡nistració, organisme o
empresa pública

Retribució

Lloc o cárrec

fl
sr fl
sr

X

X

lmpoft brut

Dieta/

lmport brut

mén§uát

lndemnització

mensual

E
SI E

Non

SI

NoE

NOE
NOE

Res a declarar en aquest epÍgraf

8.2.2. cárrecs en cambres o co¡.legis professionals

Retribució

Co.poració

rl No fI
sr fl No!

¡mport

orut
lndemnrtzaciómensuel

E
SI E

sr

x[

Dieta/

Import brut
mensuát

SI

NOE
NOE

Res a declarar en aquest epígraf

8.2.3. percepc¡ó de pens¡ons de drets passius o de la Seguretat Soc¡al
Organisme

[x

Psgador

Concepte

Res a declarar en aquest epígraf

8.2.4. Altres cárrecs institucionals
Organisme

Retribució

Cárrec

E NOD
sr ¡ Nol
SI

nx

¡mport brut
mensual

Ditea/

lmport brut

lndemni2ac¡ó

mensual

fl
sr !
sr

NoE
NoE

Res a declarar en aquest epígraf
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8.3. Activ¡tats Privades.

8.3.1. Activitats per compte propi

Empresa

tr

Localitat

Descripció act¡vital

xRes a declarar en aquest epígraf

8.3.2. Act¡vitats per compte d'altri

Empresa

n

Localitat

Descripció act¡vitat

xRes a declarar en aquest epÍgraf

8.3.3. Exercici de cárrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de soc¡etats mercantils
civils, fundacions iconsorcis amb finalitat lucrativa.
Societat, fundació o

I

consorci Localitat

Descripció activitat de

¡'ens

i

Cár.ec desenvolupat

xRes a declarar en aquest epígraf

8.3.4. Cárrecs i/o participac¡ó superior al 10% en el cap¡tal del/de la declarant, cónjuge o persona vinculada amb
análoga relació de convivéncia efect¡va idesecendents sobre els que s'exerceixi ¡a representació legal, en
empreses d'obres, serve¡s o subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el sector
públ¡c estatal, autonómic o local.
Empresa

I

Participac¡ó

Titular de la part¡c¡pació

Parentiu amb ei dec¡arant

xRes a declarar en aquest epígraf
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8.4. Oualsevol altra remunerac¡ó amb cárrecs als pressupostos de les adm¡nistracions públiques, e¡s seus ens, organ¡sme o
empreses.

!x

Res a declarar en aquest epígraf

C. Observacions, aclariments i/o ampliació d'¡nformació que es consideri d'interés

fl

Res a declarar en aquest epígraf

Terrassa,

7_

de

__juny

de

2.019

Davant meu:
El/La Declarant,

EI/La Secretari/eria general

D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (U ) 2016/679) i la Llei Orgánica 3/2018, de protecció de dades
personals igarantia del drets digitals, s'informa a la persona declarant que les dades facilitades, i la p.ópia declaració, seran inc¡oses en el
fitxer del registre d'ioteressos, coñservañl-se en supor! paper I en suport electrónic, previ el seo escaneig, als efectes de procedir a la seva
publicació en el Portal de Transparéncia - Seu Electróncia muñicipal. El .esponsab,e delfitxer és l'Ajuntamenl de Terrassa, iseran kactades
amb la final¡tat de mantenir actua¡itzat el registre d interessos d'activitats i béns patrimonials dels membros electes, el personal directiu i/o amb
habilitació estatal.
lgualment s'informa a les persones titulars de les dades que podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel lació i oposició en els termes i
amb ¡es condicions establertes a la llei, dirigint un escrit adre9at a la Secretaria General de l'Ajuntament de Terrassa amb indicació expressa de
les actuacions a realitzár.

Añb la signatura d'aquesta declaració ellla declarant, accepta Ia ncrmativa que regula el Registre d'lnteressos de I'Ajuntament. lgualment
autoritza a fecla púbiica al Portal de Tra¡spardncia - Seu Elect¡dnica Corporativa, en la forma prevista a les lnstruccions de funcionáment
gestió del Registre d'lnteressos, d'acord arob les noínes vigenis sobre transparéncia
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PERFIt ITRAJECTORTA PROFESSTONAT- (cárrecs electes ¡alts cárrecs)

Nom
LLUiSA MELGARES AGUIRRE

Cárrec
ELECTE

Formació académica
LLICENCIADA EN DRET

Trajectória professíonal
ADVOCADA
EX-REGIDORA DE TAJUNTAMENT DE TERRASSA

lnformac¡ó addic¡onal

Datá d'actual¡tzacíó
L2.6.2079

Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-la en compliment de l'article 9.1,b de la
Lleí L9/2OL4, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informació pública i bon govern,
sens perjudici de la normativa vigent en matér¡a de protecció de dades personals. La veracitat del
contingut d'aquesta fitxa és responsabilitat del propi professional o cárrec electe.

