ILMO. CONCELLO
de
RIBADUMIA
(Pontevedra)
LEI DE TRANSPARENCIA. REXISTRO DE INTERESES.
BEN PATRIMONIAIS
No Rexistro de Intereses da Secretaría Xeral do Concello de Ribadumia, consta declaración de
BENS PATRIMONIAIS, de D. David José Castro Mougán, concelleiro de Ribadumia adscrito ó grupo
municipal de Independientes por Ribadumia, presentada en data 15 de xuño de 2019, con ocasión da
súa toma de posesión como membro da Corporación.
Os datos se publican a efectos do sinalado no artigo 8.1.h) da Lei 19/2013, de 9 de decembro
de Transparencia, acceso á información e bo goberno.
A).- Bens, dereitos e obrigacións patrimoniais das que sexan titulares.Vivenda unifamiliar en réxime de gananciais
Vehículo marca Mercedes e modelo CDI 220
Finca rústica de plantación de viñedos de albariño
B).- Valores o activos financeiros negociables.Declara que non posúe
C).- Participacións societarias.Declara que non posúe
D).- Obxecto social da sociedade de calquera clase nas que teña interese.Declara que non posúe
E).- Créditos, préstamos o débeda que integren o pasivo.Declara que non posúe

CERTIFICACIÓN:
Como Secretaria da Corporación certifico que é transcrición da declaración que consta no
Rexistro de Intereses que consta nesta Secretaría.
Ribadumia, 12 de xullo de 2019
A Secretaria
(documento asinado dixitalmente)

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E300019BE700N1S4A1U5T2C9
en la Sede Electrónica de la Entidad
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Mê DOLORES FRANCO MATEO(P3604600A-CONCELLO DE RIBADUMIA)-SECRETARIA - 16/10/2019
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ILMO. CONCELLO
de
RIBADUMIA
(Pontevedra)
LEI DE TRANSPARENCIA. REXISTRO DE INTERESES.
CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E RELACIÓN DE ACTIVIDADES
No Rexistro de Intereses da Secretaría Xeral do Concello de Ribadumia, consta declaración de
BENS PATRIMONIAIS, de D. David José Castro Mougán, concelleiro de Ribadumia adscrito ó grupo
municipal de Independientes de Ribadumia, presentada en data 15 de xuño de 2019, con ocasión da
súa toma de posesión como membro da Corporación.
Os datos se publican a efectos do sinalado no artigo 8.1.h) da Lei 19/2013, de 9 de decembro
de Transparencia, acceso á información e bo goberno.
PRIMEIRO.- Causas de posible incompatibilidade, segundo sinala o Núm. 1, parágrafo 2º do citado
art. 75 da referida Lei
Declara que non posúe
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 das
mesmas
Responsable bodega
Responsable explotación vitícola
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
Declara que non posúe
NOTA.- Cargo con dedicación parcial.- Retribucións segundo acordo plenario de data
11/07/19, por importe de 28.500,00euros brutos anuais (distribuídos en 14 pagas).Non percibe asistencias pola concorrencia ás sesións dos órganos colexiados da Corporación.

CERTIFICACIÓN:
Como Secretaria da Corporación certifico que é transcrición da declaración que consta no
Rexistro de Intereses que consta nesta Secretaría.
Ribadumia, 12 de xullo de 2019
A Secretaria
(documento asinado dixitalmente)

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E300019BE700N1S4A1U5T2C9
en la Sede Electrónica de la Entidad
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ILMO. CONCELLO
de
RIBADUMIA
(Pontevedra)
LEI DE TRANSPARENCIA. REXISTRO DE INTERESES.
BEN PATRIMONIAIS
No Rexistro de Intereses da Secretaría Xeral do Concello de Ribadumia, consta declaración de
BENS PATRIMONIAIS, de Dª. Mª do Pilar Martínez Troncoso, concelleiro de Ribadumia adscrito ó
grupo municipal de Independientes de Ribadumia, presentada en data 13 de xuño de 2019, con
ocasión da súa toma de posesión como membro da Corporación.
Os datos se publican a efectos do sinalado no artigo 8.1.h) da Lei 19/2013, de 9 de decembro
de Transparencia, acceso á información e bo goberno.

A).- Bens, dereitos e obrigacións patrimoniais das que sexan titulares.Vivenda unifamiliar
B).- Valores o activos financeiros negociables.Declara que non posúe
C).- Participacións societarias.Participación do 0,75% nunha empresa
D).- Obxecto social da sociedade de calquera clase nas que teña interese.Administración e xestión de bens mobles e inmobles
E).- Créditos, préstamos o débeda que integren o pasivo.Préstamo hipotecario
Préstamo persoal

CERTIFICACIÓN:
Como Secretaria da Corporación certifico que é transcrición da declaración que consta no
Rexistro de Intereses que consta nesta Secretaría.
Ribadumia, 12 de xullo de 2019
A Secretaria
(documento asinado dixitalmente)

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E300019BE700N1S4A1U5T2C9
en la Sede Electrónica de la Entidad
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ILMO. CONCELLO
de
RIBADUMIA
(Pontevedra)
LEI DE TRANSPARENCIA. REXISTRO DE INTERESES.
CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E RELACIÓN DE ACTIVIDADES
No Rexistro de Intereses da Secretaría Xeral do Concello de Ribadumia, consta declaración de
BENS PATRIMONIAIS, de Dª. Mª Pilar Martínez Troncoso, concelleiro de Ribadumia adscrito ó
grupo municipal de Independientes de Ribadumia, presentada en data 13 de xuño de 2019, con
ocasión da súa toma de posesión como membro da Corporación.
Os datos se publican a efectos do sinalado no artigo 8.1.h) da Lei 19/2013, de 9 de decembro
de Transparencia, acceso á información e bo goberno.
PRIMEIRO.- Causas de posible incompatibilidade, segundo sinala o Núm. 1, parágrafo 2º do citado
art. 75 da referida Lei
Declara que non posúe
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 das
mesmas
Traballadora por conta allea como persoal non sanitario no Sergas
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
Declara que non posúe
NOTA.- Cargo con dedicación parcial.- Retribucións segundo acordo plenario de data
11/07/19, por importe de 16.500 euros brutos, distribuídos en 14 pagas.Non percibe asistencias pola concorrencia ás sesións dos órganos colexiados da Corporación.

CERTIFICACIÓN:
Como Secretaria da Corporación certifico que é transcrición da declaración que consta no
Rexistro de Intereses que consta nesta Secretaría.
Ribadumia, 12 de xullo de 2019
A Secretaria
(documento asinado dixitalmente)

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E300019BE700N1S4A1U5T2C9
en la Sede Electrónica de la Entidad
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ILMO. CONCELLO
de
RIBADUMIA
(Pontevedra)
LEI DE TRANSPARENCIA. REXISTRO DE INTERESES.
BEN PATRIMONIAIS
No Rexistro de Intereses da Secretaría Xeral do Concello de Ribadumia, consta declaración de
BENS PATRIMONIAIS, de Dª. Mª del Mar Moimenta Otero, concelleiro de Ribadumia adscrito ó grupo
municipal de Independientes de Ribadumia, presentada en data 14 de xuño de 2019, con ocasión da súa
toma de posesión como membro da Corporación.
Os datos se publican a efectos do sinalado no artigo 8.1.h) da Lei 19/2013, de 9 de decembro de
Transparencia, acceso á información e bo goberno.
A).- Bens, dereitos e obrigacións patrimoniais das que sexan titulares.Vehículo de marca Ford Mondeo
Vehículo de marca Ford Fiesta
100% Vivenda unifamiliar
100% Vivenda unifamiliar
50% Piso suxeito a hipoteca
50% trasteiro
50% garaxe
Finca rústica
B).- Valores o activos financeiros negociables.Declara que non posúe
C).- Participacións societarias.1.500 participacións por valor de 1 € nunha empresa de servizos integrais de construción
D).- Obxecto social da sociedade de calquera clase nas que teña interese.Declara que non posúe
E).- Créditos, préstamos o débeda que integren o pasivo.Hipoteca
Póliza de crédito
CERTIFICACIÓN:
Como Secretaria da Corporación certifico que é transcrición da declaración que consta no Rexistro
de Intereses que consta nesta Secretaría.
Ribadumia, 12 de xullo de 2019
A Secretaria
(documento asinado dixitalmente)

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E300019BE700N1S4A1U5T2C9
en la Sede Electrónica de la Entidad
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ILMO. CONCELLO
de
RIBADUMIA
(Pontevedra)
LEI DE TRANSPARENCIA. REXISTRO DE INTERESES.
CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E RELACIÓN DE ACTIVIDADES
No Rexistro de Intereses da Secretaría Xeral do Concello de Ribadumia, consta declaración de
BENS PATRIMONIAIS, de Dª. Mª del Mar Moimenta Otero, concelleiro de Ribadumia adscrito ó
grupo municipal de Independientes de Ribadumia, presentada en data 14 de xuño de 2019, con
ocasión da súa toma de posesión como membro da Corporación.
Os datos se publican a efectos do sinalado no artigo 8.1.h) da Lei 19/2013, de 9 de decembro
de Transparencia, acceso á información e bo goberno.
PRIMEIRO.- Causas de posible incompatibilidade, segundo sinala o Núm. 1, parágrafo 2º do citado
art. 75 da referida Lei
Non declara
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 das
mesmas
Autónoma e socia nunha empresa de servizos integrais de construción
1500 participacións a un euro nunha empresa servizos integrais de construción
Póliza de crédito
100% alquiler vivenda unifamiliar
50% aluguer piso
50% aluguer piso
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
Non declara
NOTA.- Cargo con dedicación parcial.- Retribucións segundo acordo plenario de data
11/07/19, por importe de 16.500 euros brutos, distribuídos en 14 pagas.Non percibe asistencias pola concorrencia ás sesións dos órganos colexiados da Corporación.

CERTIFICACIÓN:
Como Secretaria da Corporación certifico que é transcrición da declaración que consta no
Rexistro de Intereses que consta nesta Secretaría.
Ribadumia, 12 de xullo de 2019
A Secretaria
(documento asinado dixitalmente)

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E300019BE700N1S4A1U5T2C9
en la Sede Electrónica de la Entidad
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ILMO. CONCELLO
de
RIBADUMIA
(Pontevedra)
LEI DE TRANSPARENCIA. REXISTRO DE INTERESES.
BEN PATRIMONIAIS
No Rexistro de Intereses da Secretaría Xeral do Concello de Ribadumia, consta declaración de
BENS PATRIMONIAIS, de Dª. Mª del Mar Rey Pérez, concelleira de Ribadumia adscrito ó grupo
municipal de Independientes de Riabdumia, presentada en data 10 de xuño de 2019, con ocasión da
súa toma de posesión como membro da Corporación.
Os datos se publican a efectos do sinalado no artigo 8.1.h) da Lei 19/2013, de 9 de decembro
de Transparencia, acceso á información e bo goberno.
A).- Bens, dereitos e obrigacións patrimoniais das que sexan titulares.Vivenda unifamiliar en réxime de gananciais
Vehículo
Dous vehículos en réxime de gananciais
Fincas rústicas por herencia
B).- Valores o activos financeiros negociables.2 contas bancarias en réxime de gananciais
C).- Participacións societarias.Non declara
D).- Obxecto social da sociedade de calquera clase nas que teña interese.Non declara
E).- Créditos, préstamos o débeda que integren o pasivo.Non declara
CERTIFICACIÓN:
Como Secretaria da Corporación certifico que é transcrición da declaración que consta no
Rexistro de Intereses que consta nesta Secretaría.
Ribadumia, 12 de xullo de 2019
A Secretaria
(documento asinado dixitalmente)

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E300019BE700N1S4A1U5T2C9
en la Sede Electrónica de la Entidad
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ILMO. CONCELLO
de
RIBADUMIA
(Pontevedra)
LEI DE TRANSPARENCIA. REXISTRO DE INTERESES.
CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E RELACIÓN DE ACTIVIDADES
No Rexistro de Intereses da Secretaría Xeral do Concello de Ribadumia, consta declaración de
BENS PATRIMONIAIS, de Dª. Mª del Mar Rey Pérez, concelleira de Ribadumia adscrito ó grupo
municipal de Independientes de Riabdumia, presentada en data 10 de xuño de 2019, con ocasión da
súa toma de posesión como membro da Corporación.
Os datos se publican a efectos do sinalado no artigo 8.1.h) da Lei 19/2013, de 9 de decembro
de Transparencia, acceso á información e bo goberno.
PRIMEIRO.- Causas de posible incompatibilidade, segundo sinala o Núm. 1, parágrafo 2º do citado
art. 75 da referida Lei
Non declara
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 das
mesmas
Funcionaria da Consellería de Educación
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
Non declara

CERTIFICACIÓN:
Como Secretaria da Corporación certifico que é transcrición da declaración que consta no
Rexistro de Intereses que consta nesta Secretaría.
Ribadumia, 12 de xullo de 2019
A Secretaria
(documento asinado dixitalmente)

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E300019BE700N1S4A1U5T2C9
en la Sede Electrónica de la Entidad
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ILMO. CONCELLO
de
RIBADUMIA
(Pontevedra)
LEI DE TRANSPARENCIA. REXISTRO DE INTERESES.
BEN PATRIMONIAIS
No Rexistro de Intereses da Secretaría Xeral do Concello de Ribadumia, consta declaración de
BENS PATRIMONIAIS, de D. Miguel Castro Chaves, concelleiro de Ribadumia adscrito ó grupo
municipal de Independientes de Ribadumia, presentada en data 10 de xuño de 2019, con ocasión da
súa toma de posesión como membro da Corporación.
Os datos se publican a efectos do sinalado no artigo 8.1.h) da Lei 19/2013, de 9 de decembro
de Transparencia, acceso á información e bo goberno.
A).- Bens, dereitos e obrigacións patrimoniais das que sexan titulares.Vivenda en réxime de gananciais
3 vehículos en réxime de gananciais
Praza de garaxe
B).- Valores o activos financeiros negociables.1 conta bancaria en réxime ganancial
C).- Participacións societarias.Non declara
D).- Obxecto social da sociedade de calquera clase nas que teña interese.Non declara
E).- Créditos, préstamos o débeda que integren o pasivo.Préstamo hipotecario

CERTIFICACIÓN:
Como Secretaria da Corporación certifico que é transcrición da declaración que consta no
Rexistro de Intereses que consta nesta Secretaría.
Ribadumia, 12 de xullo de 2019
A Secretaria
(documento asinado dixitalmente)

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E300019BE700N1S4A1U5T2C9
en la Sede Electrónica de la Entidad
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ILMO. CONCELLO
de
RIBADUMIA
(Pontevedra)
LEI DE TRANSPARENCIA. REXISTRO DE INTERESES.
CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E RELACIÓN DE ACTIVIDADES
No Rexistro de Intereses da Secretaría Xeral do Concello de Ribadumia, consta declaración de
BENS PATRIMONIAIS, de D. Miguel Castro Chaves, concelleiro de Ribadumia adscrito ó grupo
municipal de Independientes de Ribadumia, presentada en data 10 de xuño de 2019, con ocasión da
súa toma de posesión como membro da Corporación.
Os datos se publican a efectos do sinalado no artigo 8.1.h) da Lei 19/2013, de 9 de decembro
de Transparencia, acceso á información e bo goberno.
PRIMEIRO.- Causas de posible incompatibilidade, segundo sinala o Núm. 1, parágrafo 2º do citado
art. 75 da referida Lei
Non declara
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 das
mesmas
Traballador por conta allea en relación co ámbito da construción
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
Non declara

CERTIFICACIÓN:
Como Secretaria da Corporación certifico que é transcrición da declaración que consta no
Rexistro de Intereses que consta nesta Secretaría.
Ribadumia, 12 de xullo de 2019
A Secretaria
(documento asinado dixitalmente)

La autenticidad de este documento
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en la Sede Electrónica de la Entidad
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ILMO. CONCELLO
de
RIBADUMIA
(Pontevedra)

LEI DE TRANSPARENCIA. REXISTRO DE INTERESES.
BEN PATRIMONIAIS
No Rexistro de Intereses da Secretaría Xeral do Concello de Ribadumia, consta declaración de
BENS PATRIMONIAIS, de Dª. Beatriz Martínez Cacabelos, concelleira de Ribadumia adscrito ó
grupo municipal de Independientes de Ribadumia, presentada en data 10 de xuño de 2019, con
ocasión da súa toma de posesión como membro da Corporación.
Os datos se publican a efectos do sinalado no artigo 8.1.h) da Lei 19/2013, de 9 de decembro
de Transparencia, acceso á información e bo goberno.
A).- Bens, dereitos e obrigacións patrimoniais das que sexan titulares.Vivenda herdada
Fincas rústicas heredadas
B).- Valores o activos financeiros negociables.Non declara
C).- Participacións societarias.Non declara
D).- Obxecto social da sociedade de calquera clase nas que teña interese.Non declara
E).- Créditos, préstamos o débeda que integren o pasivo.Non declara

CERTIFICACIÓN:
Como Secretaria da Corporación certifico que é transcrición da declaración que consta no
Rexistro de Intereses que consta nesta Secretaría.
Ribadumia, 12 de xullo de 2019
A Secretaria
(documento asinado dixitalmente)

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E300019BE700N1S4A1U5T2C9
en la Sede Electrónica de la Entidad
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ILMO. CONCELLO
de
RIBADUMIA
(Pontevedra)
LEI DE TRANSPARENCIA. REXISTRO DE INTERESES.
CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E RELACIÓN DE ACTIVIDADES
No Rexistro de Intereses da Secretaría Xeral do Concello de Ribadumia, consta declaración de
BENS PATRIMONIAIS, de Dª. Beatriz Martínez Cacabelos, concelleira de Ribadumia adscrito ó
grupo municipal de Independientes de Ribadumia, presentada en data 10 de xuño de 2019, con
ocasión da súa toma de posesión como membro da Corporación.
Os datos se publican a efectos do sinalado no artigo 8.1.h) da Lei 19/2013, de 9 de decembro
de Transparencia, acceso á información e bo goberno.
PRIMEIRO.- Causas de posible incompatibilidade, segundo sinala o Núm. 1, parágrafo 2º do citado
art. 75 da referida Lei
Non declara
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 das
mesmas
Traballos de contratos eventuais
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
Non declara

CERTIFICACIÓN:
Como Secretaria da Corporación certifico que é transcrición da declaración que consta no
Rexistro de Intereses que consta nesta Secretaría.
Ribadumia, 12 de xullo de 2019
A Secretaria
(documento asinado dixitalmente)

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E300019BE700N1S4A1U5T2C9
en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
Mê DOLORES FRANCO MATEO(P3604600A-CONCELLO DE RIBADUMIA)-SECRETARIA - 16/10/2019
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 16/10/2019
11:29:07

EXPEDIENTE :: 201900
19000076

Fecha: 07/06/2019
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

ILMO. CONCELLO
de
RIBADUMIA
(Pontevedra)
LEI DE TRANSPARENCIA. REXISTRO DE INTERESES.
BEN PATRIMONIAIS
No Rexistro de Intereses da Secretaría Xeral do Concello de Ribadumia, consta declaración de
BENS PATRIMONIAIS, de Dª. Sofía Núñez Martínez, concelleira de Ribadumia adscrito ó grupo
municipal de Independientes de Ribadumia, presentada en data 10 de xuño de 2019, con ocasión da
súa toma de posesión como membro da Corporación.
Os datos se publican a efectos do sinalado no artigo 8.1.h) da Lei 19/2013, de 9 de decembro
de Transparencia, acceso á información e bo goberno.
A).- Bens, dereitos e obrigacións patrimoniais das que sexan titulares.Vivenda en réxime de gananciais
2 vehículos
1 moto
B).- Valores o activos financeiros negociables.Non declara
C).- Participacións societarias.Non declara
D).- Obxecto social da sociedade de calquera clase nas que teña interese.Non declara
E).- Créditos, préstamos o débeda que integren o pasivo.Préstamo hipotecario

CERTIFICACIÓN:
Como Secretaria da Corporación certifico que é transcrición da declaración que consta no
Rexistro de Intereses que consta nesta Secretaría.
Ribadumia, 12 de xullo de 2019
A Secretaria
(documento asinado dixitalmente)

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E300019BE700N1S4A1U5T2C9
en la Sede Electrónica de la Entidad
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EXPEDIENTE :: 201900
19000076

Fecha: 07/06/2019
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

ILMO. CONCELLO
de
RIBADUMIA
(Pontevedra)
LEI DE TRANSPARENCIA. REXISTRO DE INTERESES.
CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E RELACIÓN DE ACTIVIDADES
No Rexistro de Intereses da Secretaría Xeral do Concello de Ribadumia, consta declaración de
BENS PATRIMONIAIS, de Dª. Sofía Núñez Martínez, concelleira de Ribadumia adscrito ó grupo
municipal de Independientes de Ribadumia, presentada en data 10 de xuño de 2019, con ocasión da
súa toma de posesión como membro da Corporación.
Os datos se publican a efectos do sinalado no artigo 8.1.h) da Lei 19/2013, de 9 de decembro
de Transparencia, acceso á información e bo goberno.
PRIMEIRO.- Causas de posible incompatibilidade, segundo sinala o Núm. 1, parágrafo 2º do citado
art. 75 da referida Lei
Non declara
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 das
mesmas
Traballa nunha empresa relacionada co sector agrícola
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
Non declara

CERTIFICACIÓN:
Como Secretaria da Corporación certifico que é transcrición da declaración que consta no
Rexistro de Intereses que consta nesta Secretaría.
Ribadumia, 12 de xullo de 2019
A Secretaria
(documento asinado dixitalmente)

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E300019BE700N1S4A1U5T2C9
en la Sede Electrónica de la Entidad
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EXPEDIENTE :: 201900
19000076

Fecha: 07/06/2019
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

ILMO. CONCELLO
de
RIBADUMIA
(Pontevedra)

LEI DE TRANSPARENCIA. REXISTRO DE INTERESES.
BEN PATRIMONIAIS
No Rexistro de Intereses da Secretaría Xeral do Concello de Ribadumia, consta declaración de
BENS PATRIMONIAIS, de D. Juan Carlos Esperón Prado, concelleiro de Ribadumia adscrito ó grupo
municipal de Independientes de Ribadumia, presentada en data 12 de xuño de 2019, con ocasión da
súa toma de posesión como membro da Corporación.
Os datos se publican a efectos do sinalado no artigo 8.1.h) da Lei 19/2013, de 9 de decembro
de Transparencia, acceso á información e bo goberno.
A).- Bens, dereitos e obrigacións patrimoniais das que sexan titulares.Vivenda unifamiliar con hipoteca bancaria
2 turismos con máis de dez anos de antigüidade
B).- Valores o activos financeiros negociables.Non declara
C).- Participacións societarias.Non declara
D).- Obxecto social da sociedade de calquera clase nas que teña interese.Non declara
E).- Créditos, préstamos o débeda que integren o pasivo.Hipoteca bancaria

CERTIFICACIÓN:
Como Secretaria da Corporación certifico que é transcrición da declaración que consta no
Rexistro de Intereses que consta nesta Secretaría.
Ribadumia, 12 de xullo de 2019
A Secretaria
(documento asinado dixitalmente)

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E300019BE700N1S4A1U5T2C9
en la Sede Electrónica de la Entidad
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EXPEDIENTE :: 201900
19000076

Fecha: 07/06/2019
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

ILMO. CONCELLO
de
RIBADUMIA
(Pontevedra)
LEI DE TRANSPARENCIA. REXISTRO DE INTERESES.
CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E RELACIÓN DE ACTIVIDADES
No Rexistro de Intereses da Secretaría Xeral do Concello de Ribadumia, consta declaración de
BENS PATRIMONIAIS, de D. Juan Carlos Esperón Prado, concelleiro de Ribadumia adscrito ó grupo
municipal de Independientes de Ribadumia, presentada en data 12 de xuño de 2019, con ocasión da
súa toma de posesión como membro da Corporación.
Os datos se publican a efectos do sinalado no artigo 8.1.h) da Lei 19/2013, de 9 de decembro
de Transparencia, acceso á información e bo goberno.
PRIMEIRO.- Causas de posible incompatibilidade, segundo sinala o Núm. 1, parágrafo 2º do citado
art. 75 da referida Lei
Non declara
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 das
mesmas
Traballador de administrativo
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
Non declara

CERTIFICACIÓN:
Como Secretaria da Corporación certifico que é transcrición da declaración que consta no
Rexistro de Intereses que consta nesta Secretaría.
Ribadumia, 12 de xullo de 2019
A Secretaria
(documento asinado dixitalmente)

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E300019BE700N1S4A1U5T2C9
en la Sede Electrónica de la Entidad
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EXPEDIENTE :: 201900
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Fecha: 07/06/2019
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

ILMO. CONCELLO
de
RIBADUMIA
(Pontevedra)
LEI DE TRANSPARENCIA. REXISTRO DE INTERESES.
BEN PATRIMONIAIS
No Rexistro de Intereses da Secretaría Xeral do Concello de Ribadumia, consta declaración de
BENS PATRIMONIAIS, de D. Martín Vázquez Chantrero, concelleiro de Ribadumia adscrito ó grupo
municipal do Partido Popular, presentada en data 15 de xuño de 2019, con ocasión da súa toma de
posesión como membro da Corporación.
Os datos se publican a efectos do sinalado no artigo 8.1.h) da Lei 19/2013, de 9 de decembro
de Transparencia, acceso á información e bo goberno.
A).- Bens, dereitos e obrigacións patrimoniais das que sexan titulares.Vivenda unifamiliar
2 fincas rústicas
2 vehículos
1 moto
1 tractor
B).- Valores o activos financeiros negociables.Non declara
C).- Participacións societarias.66% dunha comunidade de bens adicada á produción e venda de uva
D).- Obxecto social da sociedade de calquera clase nas que teña interese.Non declara
E).- Créditos, préstamos o débeda que integren o pasivo.Hipoteca
Préstamo persoal
Préstamos persoais financeiros
CERTIFICACIÓN:
Como Secretaria da Corporación certifico que é transcrición da declaración que consta no
Rexistro de Intereses que consta nesta Secretaría.
Ribadumia, 12 de xullo de 2019
A Secretaria
(documento asinado dixitalmente)

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E300019BE700N1S4A1U5T2C9
en la Sede Electrónica de la Entidad
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EXPEDIENTE :: 201900
19000076

Fecha: 07/06/2019
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

ILMO. CONCELLO
de
RIBADUMIA
(Pontevedra)
LEI DE TRANSPARENCIA. REXISTRO DE INTERESES.
CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E RELACIÓN DE ACTIVIDADES
No Rexistro de Intereses da Secretaría Xeral do Concello de Ribadumia, consta declaración de
BENS PATRIMONIAIS, de D. Martín Vázquez Chantrero, concelleiro de Ribadumia adscrito ó grupo
municipal do Partido Popular, presentada en data 15 de xuño de 2019, con ocasión da súa toma de
posesión como membro da Corporación.
Os datos se publican a efectos do sinalado no artigo 8.1.h) da Lei 19/2013, de 9 de decembro
de Transparencia, acceso á información e bo goberno.
PRIMEIRO.- Causas de posible incompatibilidade, segundo sinala o Núm. 1, parágrafo 2º do citado
art. 75 da referida Lei
Non declara
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 das
mesmas
Traballador por conta allea no rexistro da propiedade
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
Non declara

CERTIFICACIÓN:
Como Secretaria da Corporación certifico que é transcrición da declaración que consta no
Rexistro de Intereses que consta nesta Secretaría.
Ribadumia, 12 de xullo de 2019
A Secretaria
(documento asinado dixitalmente)

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E300019BE700N1S4A1U5T2C9
en la Sede Electrónica de la Entidad
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Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

ILMO. CONCELLO
de
RIBADUMIA
(Pontevedra)
LEI DE TRANSPARENCIA. REXISTRO DE INTERESES.
BEN PATRIMONIAIS
No Rexistro de Intereses da Secretaría Xeral do Concello de Ribadumia, consta declaración de
BENS PATRIMONIAIS, de D. Vicente Ramón Serantes Escudeiro, concelleiro de Ribadumia
adscrito ó grupo municipal do Partido Popular, presentada en data 15 de xuño de 2019, con ocasión
da súa toma de posesión como membro da Corporación.
Os datos se publican a efectos do sinalado no artigo 8.1.h) da Lei 19/2013, de 9 de decembro
de Transparencia, acceso á información e bo goberno.
A).- Bens, dereitos e obrigacións patrimoniais das que sexan titulares.Vehículo
Moto
Piso
Casa en rexime de gananciais
Finca
B).- Valores o activos financeiros negociables.2 contas bancarias
C).- Participacións societarias.Accións
Accións
Accións
Accións

nun banco
en empresa vitivinícola
en empresa de turismo
en empresa inmobiliario

D).- Obxecto social da sociedade de calquera clase nas que teña interese.Non declara
E).- Créditos, préstamos o débeda que integren o pasivo.2 créditos
CERTIFICACIÓN:
Como Secretaria da Corporación certifico que é transcrición da declaración que consta no
Rexistro de Intereses que consta nesta Secretaría.
Ribadumia, 12 de xullo de 2019
A Secretaria
(documento asinado dixitalmente)

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E300019BE700N1S4A1U5T2C9
en la Sede Electrónica de la Entidad
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Und. reg: REGISTRO
GENERAL

ILMO. CONCELLO
de
RIBADUMIA
(Pontevedra)
LEI DE TRANSPARENCIA. REXISTRO DE INTERESES.
CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E RELACIÓN DE ACTIVIDADES
No Rexistro de Intereses da Secretaría Xeral do Concello de Ribadumia, consta declaración de
BENS PATRIMONIAIS, de D. Vicente Ramón Serantes Escudeiro, concelleiro de Ribadumia
adscrito ó grupo municipal do Partido Popular, presentada en data 15 de xuño de 2019, con ocasión
da súa toma de posesión como membro da Corporación.
Os datos se publican a efectos do sinalado no artigo 8.1.h) da Lei 19/2013, de 9 de decembro
de Transparencia, acceso á información e bo goberno.
PRIMEIRO.- Causas de posible incompatibilidade, segundo sinala o Núm. 1, parágrafo 2º do citado
art. 75 da referida Lei
Non declara
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 das
mesmas
Non declara
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
Non declara

CERTIFICACIÓN:
Como Secretaria da Corporación certifico que é transcrición da declaración que consta no
Rexistro de Intereses que consta nesta Secretaría.
Ribadumia, 12 de xullo de 2019
A Secretaria
(documento asinado dixitalmente)

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E300019BE700N1S4A1U5T2C9
en la Sede Electrónica de la Entidad
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ILMO. CONCELLO
de
RIBADUMIA
(Pontevedra)
LEI DE TRANSPARENCIA. REXISTRO DE INTERESES.
BEN PATRIMONIAIS
No Rexistro de Intereses da Secretaría Xeral do Concello de Ribadumia, consta declaración de
BENS PATRIMONIAIS, de D. Ramiro Lorenzo Valbuena, concelleiro de Ribadumia adscrito ó grupo
municipal do Partido Popular, presentada en data 15 de xuño de 2019, con ocasión da súa toma de
posesión como membro da Corporación.
Os datos se publican a efectos do sinalado no artigo 8.1.h) da Lei 19/2013, de 9 de decembro
de Transparencia, acceso á información e bo goberno.
A).- Bens, dereitos e obrigacións patrimoniais das que sexan titulares.Vivenda en réxime ganancial
Vehículo
B).- Valores o activos financeiros negociables.2 contas bancarias
1 conta como autorizado
C).- Participacións societarias.Non declara
D).- Obxecto social da sociedade de calquera clase nas que teña interese.Non declara
E).- Créditos, préstamos o débeda que integren o pasivo.Préstamo persoal
Préstamo hipotecario

CERTIFICACIÓN:
Como Secretaria da Corporación certifico que é transcrición da declaración que consta no
Rexistro de Intereses que consta nesta Secretaría.
Ribadumia, 12 de xullo de 2019
A Secretaria
(documento asinado dixitalmente)

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E300019BE700N1S4A1U5T2C9
en la Sede Electrónica de la Entidad
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GENERAL

ILMO. CONCELLO
de
RIBADUMIA
(Pontevedra)
LEI DE TRANSPARENCIA. REXISTRO DE INTERESES.
CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E RELACIÓN DE ACTIVIDADES
No Rexistro de Intereses da Secretaría Xeral do Concello de Ribadumia, consta declaración de
BENS PATRIMONIAIS, de D. Ramiro Lorenzo Valbuena, concelleiro de Ribadumia adscrito ó grupo
municipal do Partido Popular, presentada en data 15 de xuño de 2019, con ocasión da súa toma de
posesión como membro da Corporación.
Os datos se publican a efectos do sinalado no artigo 8.1.h) da Lei 19/2013, de 9 de decembro
de Transparencia, acceso á información e bo goberno.
PRIMEIRO.- Causas de posible incompatibilidade, segundo sinala o Núm. 1, parágrafo 2º do citado
art. 75 da referida Lei
Non declara
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 das
mesmas
Non declara
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
Non declara

CERTIFICACIÓN:
Como Secretaria da Corporación certifico que é transcrición da declaración que consta no
Rexistro de Intereses que consta nesta Secretaría.
Ribadumia, 12 de xullo de 2019
A Secretaria
(documento asinado dixitalmente)

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E300019BE700N1S4A1U5T2C9
en la Sede Electrónica de la Entidad
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ILMO. CONCELLO
de
RIBADUMIA
(Pontevedra)
LEI DE TRANSPARENCIA. REXISTRO DE INTERESES.
BEN PATRIMONIAIS
No Rexistro de Intereses da Secretaría Xeral do Concello de Ribadumia, consta declaración de
BENS PATRIMONIAIS, de D. José Ramón González Lede, concelleiro de Ribadumia adscrito ó
grupo municipal do PSdeG-PSOE, presentada en data 14 de xuño de 2019, con ocasión da súa toma
de posesión como membro da Corporación.
Os datos se publican a efectos do sinalado no artigo 8.1.h) da Lei 19/2013, de 9 de decembro
de Transparencia, acceso á información e bo goberno.
A).- Bens, dereitos e obrigacións patrimoniais das que sexan titulares.Vivenda
Finca rústica
Finca rústica
Ciclomotor
B).- Valores o activos financeiros negociables.Non declara
C).- Participacións societarias.Non declara
D).- Obxecto social da sociedade de calquera clase nas que teña interese.Non declara
E).- Créditos, préstamos o débeda que integren o pasivo.Non declara

CERTIFICACIÓN:
Como Secretaria da Corporación certifico que é transcrición da declaración que consta no
Rexistro de Intereses que consta nesta Secretaría.
Ribadumia, 12 de xullo de 2019
A Secretaria
(documento asinado dixitalmente)

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E300019BE700N1S4A1U5T2C9
en la Sede Electrónica de la Entidad
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ILMO. CONCELLO
de
RIBADUMIA
(Pontevedra)
LEI DE TRANSPARENCIA. REXISTRO DE INTERESES.
CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E RELACIÓN DE ACTIVIDADES
No Rexistro de Intereses da Secretaría Xeral do Concello de Ribadumia, consta declaración de
BENS PATRIMONIAIS, de D. José Ramón González Lede, concelleiro de Ribadumia adscrito ó
grupo municipal do PSdeG-PSOE, presentada en data 14 de xuño de 2019, con ocasión da súa toma
de posesión como membro da Corporación.
Os datos se publican a efectos do sinalado no artigo 8.1.h) da Lei 19/2013, de 9 de decembro
de Transparencia, acceso á información e bo goberno.
PRIMEIRO.- Causas de posible incompatibilidade, segundo sinala o Núm. 1, parágrafo 2º do citado
art. 75 da referida Lei
Non declara
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 das
mesmas
Traballador por conta allea do sector das artes gráficas
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
Non declara

CERTIFICACIÓN:
Como Secretaria da Corporación certifico que é transcrición da declaración que consta no
Rexistro de Intereses que consta nesta Secretaría.
Ribadumia, 12 de xullo de 2019
A Secretaria
(documento asinado dixitalmente)

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E300019BE700N1S4A1U5T2C9
en la Sede Electrónica de la Entidad
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ILMO. CONCELLO
de
RIBADUMIA
(Pontevedra)

LEI DE TRANSPARENCIA. REXISTRO DE INTERESES.
BEN PATRIMONIAIS
No Rexistro de Intereses da Secretaría Xeral do Concello de Ribadumia, consta declaración de
BENS PATRIMONIAIS, de D. José Enrique Oubiña Lago, concelleiro de Ribadumia adscrito ó grupo
municipal de PDD-Somos Ribadumia, presentada en data 10 de xuño de 2019, con ocasión da súa
toma de posesión como membro da Corporación.
Os datos se publican a efectos do sinalado no artigo 8.1.h) da Lei 19/2013, de 9 de decembro
de Transparencia, acceso á información e bo goberno.
A).- Bens, dereitos e obrigacións patrimoniais das que sexan titulares.Non posúe
B).- Valores o activos financeiros negociables.Non posúe
C).- Participacións societarias.Non posúe
D).- Obxecto social da sociedade de calquera clase nas que teña interese.Non posúe
E).- Créditos, préstamos o débeda que integren o pasivo.Non posúe

CERTIFICACIÓN:
Como Secretaria da Corporación certifico que é transcrición da declaración que consta no
Rexistro de Intereses que consta nesta Secretaría.
Ribadumia, 12 de xullo de 2019
A Secretaria
(documento asinado dixitalmente)

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el código
07E300019BE700N1S4A1U5T2C9
en la Sede Electrónica de la Entidad
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ILMO. CONCELLO
de
RIBADUMIA
(Pontevedra)
LEI DE TRANSPARENCIA. REXISTRO DE INTERESES.
CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E RELACIÓN DE ACTIVIDADES
No Rexistro de Intereses da Secretaría Xeral do Concello de Ribadumia, consta declaración de
BENS PATRIMONIAIS, de D. José Enrique Oubiña Lago, concelleiro de Ribadumia adscrito ó grupo
municipal de PDD-Somos Ribadumia, presentada en data 10 de xuño de 2019, con ocasión da súa
toma de posesión como membro da Corporación.
Os datos se publican a efectos do sinalado no artigo 8.1.h) da Lei 19/2013, de 9 de decembro
de Transparencia, acceso á información e bo goberno.
PRIMEIRO.- Causas de posible incompatibilidade, segundo sinala o Núm. 1, parágrafo 2º do citado
art. 75 da referida Lei
Non declara
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 das
mesmas
Técnico en mantemento por conta allea
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
Non declara

CERTIFICACIÓN:
Como Secretaria da Corporación certifico que é transcrición da declaración que consta no
Rexistro de Intereses que consta nesta Secretaría.
Ribadumia, 12 de xullo de 2019
A Secretaria
(documento asinado dixitalmente)
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