DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONJALS I D'INTERESSOS

Nom i Cognoms: Mª Jesús Larios Paterna
Carrec: Adjunta per a la defensa deis drets deis infants i deis adolescents
En·dat{~ , ·en ser nomenat/ada adjunta per a !a defensa deis drets deis infams i deis adolesaents.
vaig presentar a] Par]ament de Cata.l unya Ja dedacació de béns patrimonials, d'acord amb alió
establert a l'article 11 de la Llei 24/2009, del 25 de desembre, del Síndic de Greuges.
· En aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparencia, accés a la informació
pública i bon govern. presento aquesta nova declaració, ambles Jades actualitzades a la data que
bi consta al final del document.
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Cessament

RENDES PERCEBUDES
(Dividends, participacions en benefi.cis societats, interessos comptes, dipósits, actius financers,
lloguers,etc)

Import

Concepte
RENDIMENTS CAPITAL MOBILIARI

'2,50

BENS IMMOBLES NO AFECTES A AAEE

125,33

B
S PATRIMONJALS
(Béns immobles urbans, JÚstics, béns propietat d'una societat o comunitat que no cotitza a borsa
i de la qual el declarant té accions o participacions)
Classe i

Any
adquisició Valor cadastral

Dret sobre el bé
i títol adquisició

característiques

Situació

HABITATGE

BARCELONA

2010

76; 104,78

PR0PIETAT (50%.).

PARQUING

BARCELONA

2010

6.100, 84

PROPIETAT (Sor~)
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DIPOSITS EN COMPTES CORRENTS O D'ESTALVI, COMPTES FINANCERS 1 ALTRES
TIPUS D'IMPOSICIONS

Saldo de tots el comptes: 3.958,73
1

AL TRES BENS O DRETS
{Plans de pensions, de jubilació, i a ltres t:pus d'imposicions, deute públic, bons, certificats de
diposit, pagarés, obligacions i altres valors mobiliaris, fons d'inversió, accions cotitzables en
borsa, participacions en societats)

Descripció del bé

Valor

CE GLOB.SUSTAINABL
. iITT~5+PP
CE PPA

9 .408,79
6 .817
12.459,98

VEHICLES I ALTRES BENS O DRETS DE VALOR UNITARI SUPERIOR A 12.000€
iEmbarcacions, aeronaus. joies. objectes d'art. antiguitats. etc)

Descripció

Data d' adquis ició

DEUTES 1 OBLlGACIONS PATRIMONIALS
(Credits, préstecs, deutes i altres tipus d'obligacions)

Creditor

Descripció

Ubti:cA

C.f,:NGINYERS

Data concessió Import concedit
02/06/2010

275.000

Saldo pendent
119.238,92

OBSERVACIONS

Data: BARCEJ..ONA, 22.06.::2015

Signatura
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