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Il·lma. Sra. Núria Ventura i Brusca
Correu electrònic: nventura@ulldecona.cat
Instagram: nuriaventurabrusca
Facebook: www.facebook.com/nuria.venturabrusca
Blogspot: nuriaventura.cat

Càrrecs                                                                                                                                    
- Alcaldessa. (Ple municipal del 15 de juny de 2019).
- Serveis a la Seguretat i mobilitat, Comunicació i Obres, Urbanisme i Activitats.

Acord del Ple Municipal de 26 de juny de 2019:
- Presidenta de la Fundació “Ulldecona”.
- Presidenta del Consell Municipal del Paisatge.
- Membre de l’Assemblea de la “Asociación Arte Rupestre del Arco Mediterráneo- patrimonio Mundial“.
- Membre de l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.
- Membre del Consell Escolar Municipal.
- Membre de la Mancomunitat de la Taula del Sénia.

Dades biogràfiques                                                                                                                                                                                

Naixement i residència                                                                                                                                                                          
Nascuda a Ulldecona (Montsià) el 1974. Viu a Ulldecona (Montsià).

Formació i activitat professional                                                                                                                                                         
Va estudiar Filologia Catalana però es va dedicar sempre al món del periodisme, treballant en mitjans escrits, digitals,
ràdio i televisió, com RTVU, Ona Catalana, Vinaròs News, Diari de Tarragona, Setmanari l'Ebre o Rac1. 

És periodista de professió i ha treballat a Ràdio i Televisió Ulldecona i a Ona Catalana, fent col·laboracions també amb
el Diari de Tarragona, RAC 1, Vinaròs News i La Veu de l’Ebre, entre altres mitjans. Va ser vicepresidenta de l’Associació
de Comunicadors de la Regió de l’Ebre (ACRE).

Trajectòria política i institucional                                                                                                                                                        
El 2003 va entrar com a regidora a l'Ajuntament d'Ulldecona, sent alcaldessa el 2006-2007, 2009-2011 i 2015-2019. Va
ser presidenta de la Mancomunitat de la Taula del Sénia i membre fundadora de l’Associació d’Art Rupestre de l’Arc
Mediterrani, d’àmbit estatal. 

Ha estat Diputada al Parlament de Catalunya durant la VIII, IX i X legislatures (2006-2015), formant part de diverses
comissions. Durant el darrer període a la cambra catalana ha estat secretària de la Comissió de Control de Mitjans
Audiovisuals, membre de la Comissió d'Agricultura i portaveu de la Comissió pels drets de la Infància.
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Activitat cívica i cultural                                                                                                                                                                        
Coordinadora de la Creu Roja Joventut a Ulldecona i coordinadora de les Terres de l’Ebre de l’Associació Catalana
d’Amics del Poble Sahrauí.

Des del 2004 forma part del Patronat de la Fundació Ulldecona, d’atenció a la infància i a les persones amb malalties
neurodegeneratives, entitat sense ànim de lucre, sent-ne actualment la seva Presidenta.

Rendes íntegres que l'alcaldessa percep de l'Ajuntament
Per  acord  del  Ple  Municipal  de  l'Ajuntament  d'Ulldecona  de  data  26  de  juny  de  2019,  s'estableix  el  règim  de
dedicacions i retribucions per a l'alcaldessa de la present corporació, amb efectes de data 17/06/2019.

Mensual                                                                                                                                                                                                   
Dedicació Exclusiva (100%) 1.600 euros bruts

Anual                                                                                                                                                                                                        
Dedicació Exclusiva (100%) 22.400 euros bruts

Declaració de béns                                                                                                                                                                                 

Capital mobiliari                                                                                                                                                                                     
Comptes  corrents  i  altres  dipòsits  bancaris  en  la  data  de  la  declaració  (inclou  només  la  part  corresponent  al
declarant)
Llibreta – La Caixa

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor
Any d'adquisició Descripció
2014 Volkswagen Golf
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