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El Parlament de Catalunya publica
les declaracions de béns dels
diputats
Xavier Garcia Albiol és el president de grup amb més patrimoni, amb prop d'un
milió d'euros

Lluís Llach. Foto: Adrià Costa

El Parlament (http://www.parlament.cat/web/composicio/grups-parlamentaris) ha publicat la
declaració de béns dels diputats de la cambra h
( ttp://www.naciodigital.cat/parlamentbens15) . La
Llei de la Transparència, que va entrar en vigor l'1 de juliol, obliga institucions a fer públiques
dades dels càrrecs electes. D'aquesta manera, els ciutadans poden consultar a Internet els béns
immobles, les comptes corrents, les accions i els vehicles dels diputats, entre altres.
Lluís Llach
El cantautor i membre de Junts pel Sí és un dels diputats amb més patrimoni amb 1,3 milions
d'euros i no 9,5 com per error s'havia publicat inicialment
(http://www.naciodigital.cat/noticia/97657/error/declaracio/lluis/llach/no/milions/sino) . En aquesta
declaració consten set propietats immobiliàries, participacions en empreses i un veler d'onze metres
d'eslora.
Xavier García Albiol
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El líder d'un partit que ha declarat més béns. Concretament, acumula un patrimoni a l'entorn del
milió d'euros que engloba tres habitatges per una suma de 850.000 euros, un pla de pensions de
126.000, a més de 120.000 en comptes corrents. Al costat de Lluís Llach, és un dels altres
parlamentaris que té un veler. Per altra banda, el líder popular ha de pagar 306.000 euros d'un
crèdit bancari.
Miquel Iceta
En segona posició, pel que fa a líders del Parlament amb més patrimoni, s'hi troba el líder
socialista Miquel Iceta. El primer secretari del PSC ha declarat dos immobles: un per valor de
336.000 euros i l'altre de 233.000, a més del 50% d'un tercer immoble, producte d'una donació,
valorat en 15.000 euros. A banda té 11.000 euros en comptes corrents, 132.000 en accions i
altres tipus de béns anàlegs, 104.000 en fons d'inversions, un Golf TDI i una pintura de 10.000
euros. En la seva declaració també hi consta un préstec hipotecari amb el BBVA per valor de
282.000 euros.
Lluís Rabell
El cap del grup Catalunya Sí Que Es Pot, declara el 50% d'un immoble valorat en 98.000 euros
que va rebre en herència i el 20% d'un local valorat en 924.000 euros. D'altra banda, a la
declaració de béns de la presidenta del grup parlamentari de Ciutadans, Inés Arrimadas, hi
apareixen 85.000 euros en comptes corrents i 4.900 euros en accions d'acord. Antonio Baños,
president del grup parlamentari de la CUP, ha declarat 11.000 euros en comptes corrents.
Jordi Turull
El president del grup parlamentari de Junts Pel Sí, és propietari d'un habitatge per valor de 50.000
euros, 70.000 euros en comptes corrents i 43.000 en un pla de pensions. També té un Toyota
Land Cruiser del 2009.
Raül Romeva
Per la seva banda, Raül Romeva, cap de llista de Junts pel Sí, ha declarat dos immobles dels
quals en té el 50%; un de compravenda amb un valor de 413.649, i l'altre, en propietat a través
d'una herència, de 49.073 euros.
Artur Mas
Per la seva banda, el president en funcions de la Generalitat, Artur Mas, posseeix un habitatge
per valor de 230.000 euros, 127.000 euros en comptes corrents, 45.000 euros en accions i fons
d'inversió i 213.000 euros en un pla de pensions.
Oriol Junqueras
Finalment, el president d'ERC té dos habitatges: un, al 50%, valorat en 200.000 euros i l'altre al
100% de 60.000. A més, gairebé 20.000 euros en comptes corrents, 57.884 en fons d'inversió i
111.220 en un pla de pensions.
Consulta les declaracions de béns dels diputats a l'interactiu de NacióDigital
(http://www.naciodigital.cat/parlamentbens15)
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