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CONCELLO
O E

ABEGONDO
(A CORUÑA)

REXISTRO DE INTERESES
CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILlDADE E RELACiÓN DE ACTIVIDADES

IData de presentación

Declaración núm.

I

Período:

DATOS DA PERSOA DECLARANTE

Nome e apelidos

JOSE MARIA CAAMAÑO NOGUEIRA

NIF

76272417R

III Concelleiro/a electo/a

Cargo

O Concelleiro/a en exercicio
TIPO DE DECLARACiÓN
~

Antes de tomar posesión do cargo de concelleiro/a

O Cando se produzan variacións durante o mandato
En cumprimento do artigo 42 da Lei 14/2000, do 29 de decembro, que modifica o artigo 75 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases de réxime local e os artigos 30 e 31 do Regulamento de organización , funcionamento e
réxime xurídico das entidades locais , aprobado polo Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, en aplicación do
referido artigo 30 do Regulamento, DECLARO as causas de posible incompatibilidade, segundo se expresa a
continuación :
PRIMEIRO. Causas de posible incompatibilidade, segundo sinala o núm. 1, parágrafo 2° do citado art. 75 da
referida lei:

NINGUNHA

Este documento estA asinado dixilalmente. Pode comprobar a súa integridade na sede electrónica do Concello de Abegondo [ htlps;JJsede.abegondo.es J mediante
o código de verillcación (eVO) que se amosa na banda laleral. Artigo 27 da Lel 39/2016. do 1 de outubro, do procedemenlo admlnlslrativo común e artlgo 42 da
Lei 40/2015, do 1 de oulubro, do réxime xurldlco do sector público
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SEGUNDO. Relación de actividades e ocupacións profesionais, mercantís ou industriais, traballos por conta
allea e outras fontes de ingresos privados, con especificación do seu ámbito e carácter dos empregos ou
cargos que se ocupen en entidades privadas, así como o nome ou razón social destas:

NINGUNHA

TERCEIRO. Outros intereses ou actividades privadas que, aínda que non sexan susceptibles de proporcionar
ingresos, afecten ou estean en relación co ámbito de competencias da Corporación:

NINGUNHA

E para os mencionados efectos legais , asino a presente declaración .

Abe gondo,L-I1_1_----'1 de L-I_ _
X_U_ÑO_----'r e 12.019

DILlXENCIA. Como secretario/a desta corporación fago constar que a precedente declaración de bens patrimoniais ,
foi presentada no Rexistro de Intereses na data sinalada.

O que certifico para os efectos oportunos.

---'1

Abegondo, ,-1_------'1 de ,-1_ _ _

de ,--1_ _-----'

Este documento está asinado dixUalmente. Pode comprobar a súa Integridade na sede electrónica do Concello de Abegondo [ https'Usede.sbegoodo es) mediante
o código de verificación (eVO) que se amosa na banda lateral. Artlgo 27 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo comun e artlgo 42 da
Lel 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurldico do sector publico

