Secretaria General
Catalina Cladera Crespí
Presidenta del Consell de Mallorca
24/02/2021

FIRMADO POR

Expediente 736871H

NIF: S0711002F

En aquest document s'han ocultat les dades personals protegides de conformitat amb l'art. 5.3 i límits de l'art. 15 de la Llei 19/2013, de
9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern

DECLARACIÓ DE BÉNS I RENDES
Número.
/20
COGNOMS I NOM:
CLADERA I CRESPÍ, CATALINA
Adreça:
C/ Ric, 95

Antonio Benlloch Ramada
Secretari general, per suplència
24/02/2021

FIRMADO POR

MANDAT 2019-2023

Tipus de declaració1: Complementària
NIF: 78210114V
Telèfon: 600591291
Població i CP: Sa Pobla, 07420

En compliment del que es disposa en l’article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del
règim local i en els articles 7 d), 20 i seg. del Reglament orgànic del Consell de
Mallorca, com a conseller, formul a continuació declaració sobre causes de possible
incompatibilitat i activitats, i manifest, sota la meva responsabilitat, que les dades que
expòs són rigorosament certes.
RENDES PERCEBUDES PER LA PERSONA DECLARANT2
PROCEDÈNCIA
CONCEPTE
EUROS
DE LES RENDES
67.896,20
Percepcions netes de Salari
tipus salarial, sous,
honoraris, aranzels i
altres
retribucions,
sigui quina sigui la
seva denominació
Dividends
i
participació
en
beneficis de societats,
comunitats o entitats
de qualsevol classe
Interessos
o
rendiments
de
comptes, dipòsits i
actius financers
ALTRES rendes o
percepcions de
qualsevol classe3
QUANTITAT PAGADA PER IRPF
Indicau la quota líquida pagada en l’exercici anterior a la data
d’aquesta declaració, és a dir, el pagament final, si n’hi ha, més
retencions (casella 587 del model IRPF 100).

14.660,79

1

Inicial, complementària, final.
Les rendes que heu de declarar són les percebudes en l’exercici econòmic anterior a la data de declaració.
3
Hi heu d’incloure, si pertoca, les percepcions cobrades per plans de pensions.
2
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Classe i
característiques4

Catalina Cladera Crespí
Presidenta del Consell de Mallorca
24/02/2021

BÉNS

Antonio Benlloch Ramada
Secretari general, per suplència
24/02/2021

Sa Pobla

Data
d’adqui
sició
2008

Dret sobre el
bé7 i títol
d’adquisició8
Ple domini

Alcúdia

Nov.20

Ple domini
Donació

Ple domini
Donació
Ple domini
Donació
Ple domini
Donació
2/3 parts ple
domini
Donació
Ple domini
Donació

Municipi6

Habitatge

Inscripció registral5
2418908EE0021N0001J
H
9978707EE0097N0001II

Finca rústica

07044A001001050000BK

Sa Pobla

Nov.20

Finca rústica

07044A001001060000BR

Sa Pobla

Nov.20

Finca rústica

07044A001001130000BJ

Sa Pobla

Nov.20

Finca rústica

07044A001001730000BR

Sa Pobla

Nov.20

Finca rústica

07044A001001150000BJ

Sa Pobla

Nov.20

Habitatge
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Béns
immobles
de
naturales
a urbana

Béns
immobles
de
naturales
a rústica

Béns
immobles
propietat
d’una
societat,
comunitat
o entitat
que no
cotitza en
borsa i de
la qual el
declarant
té accions
o
participac
ions

4
5

Indicau si és pis, habitatge, plaça d’aparcament, local comercial, nau industrial i les característiques que pertoquin.
El contingut d’aquest camp no es publica.

6

Indicau el municipi on està situat el bé.
Ple domini, nua propietat, usdefruit, dret de superfície, privatiu, guanys, en comunitat de béns…
8
Compravenda, herència, donació…
7
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NIF: S0711002F

DIPÒSITS EN COMPTES CORRENTS O D’ESTALVI,
COMPTES FINANCERS I ALTRES TIPUS
D’IMPOSICIONS9

SALDO10 DE TOTS
ELS DIPÒSITS (€)

Dipòsit estalvi

61.000

ALTRES BÉNS O DRETS
DESCRIPCIÓ del BÉ O DRET
(Indicau el sistema utilitzat per fer la
valoració econòmica)

Antonio Benlloch Ramada
Secretari general, per suplència
24/02/2021

FIRMADO POR

CLASSE DE BÉ O
DRET

VALOR (€)11

Deute públic, obligacions,
bons, certificats de
dipòsit, pagarés i altres
valors equivalents.
Accions i participacions
en tot tipus de societats i
entitats amb valor
econòmic i cooperatives
Societats participades en
més d’un 5 % per altres
societats o entitats que
són propietat, en tot o en
part, de la persona
declarant
VEHICLES, EMBARCACIONS I AERONAUS
Data d’adquisició
2008

DESCRIPCIÓ12
Vehicle Volkswagen Touran

Indicau la classe de dipòsit sense necessitat d’assenyalar l’entitat bancària.
El saldo ha de ser el sumatori de tots els dipòsits de tots els comptes. Podeu prendre com a referència el saldo mitjà
dels comptes corrents durant l’any anterior a la declaració, o el saldo de qualsevol dels set dies anteriors a la
declaració o el saldo de dia 31 de desembre de l’exercici anterior. Si preneu com a referència una de les possibilitats,
llavors l’heu d’aplicar a tots els comptes.
11
En béns o drets negociats en mercats organitzats heu de reflectir el valor de cotització en qualsevol dia hàbil dels
seixanta dies anteriors a la data d’aquesta declaració i heu d’indicar la data triada. En els béns i els drets no cotitzats
en mercats organitzats heu d’indicar el nombre de la societat o l’entitat i el valor de les accions o les participacions
segons el balanç anual anterior a la data d’aquesta declaració. Si no hi ha balanç anual anterior a la declaració, el
valor per declarar ha de ser el teòric comptable.
12
No n’heu d’indicar la matrícula. Hi heu d’incloure vehicles, embarcacions o aeronaus propietats d’una societat que,
a pesar que no cotitza en borsa, està participada d’alguna manera per la persona declarant, sempre que aquesta els
utilitzi, baldament sigui ocasionalment.
9

10
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ALTRES BÉNS, RENDES O DRETS DE CONTINGUT
ECONÒMIC NO DECLARATS EN APARTATS ANTERIORS

VALOR (€)

Antonio Benlloch Ramada
Secretari general, per suplència
24/02/2021

FIRMADO POR

DEUTES I OBLIGACIONS PATRIMONIALS
IMPORT
PRÉSTECS (DESCRIPCIÓ I
DATA DE
CONCEDIT
CREDITOR)
CONCESSIÓ
(€)
Préstec Hipotecari
22/05/2008
275.000

SALDO13
PENDENT
(€)
51.000

Altres deutes i obligacions derivats de contractes, sentències o qualsevol altre títol.

OBSERVACIONS
(Que la persona declarant fa constar per ampliar informació que no li ha cabut en
altres apartats d’aquesta declaració i per deixar constància de quant consideri
convenient afegir-hi.)

Aquesta declaració complementària a la inicial, feta en el moment de prendre possessió
del meu càrrec, és deguda a la variació de béns per mor d’una acceptació d’herència
familiar.
Aquesta declaració inclou també les dades de la declaració inicial i d’una
complementària efectuada amb posterioritat a la inicial, actualitzades a dia d’avui.

De dia 31 de desembre de l’exercici anterior a la declaració o qualsevol dia del mes immediatament anterior a la
data d’aquesta declaració.
13
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