
REGISTRE D’INTERESSOS.     SECCIÓ 1ª ACTIVITATS 

(Declaració a efectes de la seva publicació al Portal de Transparència o Seu 
Electrònica)

MEMBRE ELECTE:

Nom i cognoms  SARA FORGAS ÚBEDA

Ajuntament  .... ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Càrrec: Alcalde/ssa / Regidor/a

Data pressa possessió / cessament / fi mandat..                          Mandat ...2019-2023

TIPUS DECLARACIÓ :   

Presa de possessió /accés càrrec Cessament / fi mandat o càrrec  variació    

DECLARACIÓ:

1) Que NO estic incursa en causa d’incompatibilitat de les previstes en la legislació 
vigent. 

2) Que en cas d’estar incurs/a en causa d’incompatibilitat, opto pel càrrec de :

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

3.1 Càrrecs que exerceixo amb caràcter institucional o per als quals he estat designat/da per la 
meva condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats directius o consells 
d’administració, de qualsevol administració, organisme i/o empreses de capital públic. 

Organisme Càrrec Retribució
Indemnització

per assistències

SI / NO SI / NO

Res a declarar en aquest epígraf 



3.2 Altres activitats públiques

3.2.1 Llocs, professions o activitats

Administració, organisme o 
empresa pública Localitat

Denominació lloc 
o càrrec

Forma de 
retribució

Res a declarar en aquest epígraf 

3.2.2 Càrrecs en cambres o col·legis professionals

Corporació Localitat Càrrec Retribució Dieta/  
Indemnització

SI / NO SI / NO

Res a declarar en aquest epígraf

3.2.3 Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social

Organisme Pagador Concepte

Res a declarar en aquest epígraf

3.2.4 Altres càrrecs institucionals

Òrgan/Institució càrrec retribució
dieta/  

indemnització

SI / NO SI / NO

Res a declarar en aquest epígraf



3.3 Activitats privades

3.3.1 Activitats per compte propi

Empresa Domicili social Localitat Descripció 
activitat

NIF

Res a declarar en aquest epígraf

3.3.2 Activitats per compte d’altri

Empresa Domicili social Localitat Descripció 
activitat

NIF

Res a declarar en aquest epígraf

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

Societat, fundació o 
consorci

Domicili social Activitat privada de 
la societat:

Càrrec 
desenvolupat

Res a declarar en aquest epígraf

3.3.4 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 s’exerceixi 
la representació legal, en empreses d’obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui 
la seva naturalesa, concertades amb el sector públic estatal, autonòmic o local

Empresa Participació NIF Titular Parentiu

Res a declarar en aquest epígraf



3.4 Qualsevol altra remuneració amb càrrec als pressupostos de les administracions 
públiques, els seus organismes o empreses

4) Observacions, aclariments o ampliació de dades

REGISTRE D’INTERESSOS.     SECCIÓ 2ª BÉNS PATRIMONIALS

(Declaració a efectes de la seva publicació al Portal de Transparència o Seu 
Electrònica)

DECLARACIÓ:

1.- Que en la data que s’indica formulo declaració relativa a la meva situació patrimonial.

2.- Que, en relació amb la declaració corresponent sobre els béns i drets patrimonials 
que conformen el meu patrimoni, i per tal de facilitar la publicació de les dades 
declarades, al Portal de Transparència o a la Seu electrònica, i deixar constància al meu 
expedient en el Registre d’Interessos, acompanyo aquesta declaració específica, 
referida a la informació continguda a la dita declaració de l’Ajuntament d’Esplugues.

A. BÉNS IMMOBLES: (Pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, i
anàlegs)



Res a declarar en aquest epígraf

B. BÉNS MOBLES:

B.1 VEHICLES

Marca i Model Any d’adquisició

Nissan Micra 2016

Res a declarar en aquest epígraf

B.2 VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS 
PROPIS
(Deute Públic, obligacions, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors 

equivalents)

Import / valor total: .......................................

Res a declarar en aquest epígraf

B.3 VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN FONS PROPIS DE 
QUALSEVOL TIPUS D’ENTITAT (accions i participacions)

Import / valor total ...................................

Res a declarar en aquest epígraf

B.4 DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D’ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI, 
COMPTES FINANCERS I ALTRES IMPOSICIONS EN COMPTE

Import / valor total ............ 26.000 €

Res a declarar en aquest epígraf

Tipus 
de bé

Municipi Coeficient 
propietat

Càrregues o 
gravàmens

(especificar)

Títol 
adquisició

Data/any
adquisici
ó

Valor cadastral 
o Valor 
escripturat

(especificar)
Habitatge Esplugues 

de Llobregat
50% Compravenda 2005 57.815,65 €






