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Sra. Cati Brusca Campos 
cbrusca@ulldecona.cat

Càrrecs                                                                                                                                                                
Decrets d'alcaldia de 17 de juny de 2019:
- Primera tinent d'alcalde. 
- Educació, Gent Gran i Cultura i Patrimoni.

Acord del Ple Municipal de 26 de juny de 2019:
- Membre del Consell Escolar de l'Escola “Ramon y Cajal”.
- Membre del Consell Escolar de l'Institut “Manuel Sales i Ferré”.
- Membre del Consell Escolar Municipal.
- Membre de l’Escola municipal de música.
- Membre del Patronat de la Passió.
- Membre suplent de l’Assemblea de la "Asociación Arte Rupestre del Arco Mediterráneo-patrimonio Mundial".

Dades biogràfiques                                                                                                                                                                                

Naixement i residència                                                                                                                                                                          
Nascuda a Ulldecona (Montsià) el 1959. Viu a Ulldecona (Montsià).

Formació i activitat professional                                                                                                                                                         
Ha treballat com a autònoma en el ram de la panaderia i pastisseria, i també com a auxiliar administrativa en diferents
empreses i venedora de mobles. 

Trajectòria política i institucional                                                                                                                                                        
Jutgessa de Pau d'Ulldecona (1991-2015).
Regidora a l'Ajuntament d'Ulldecona per Socialistes d'Ulldecona. (SU-CP). (2015-...)
Durant el mandat 2015-2019 ha estat Tinent d’Alcaldia, responsable de les àrees de Patrimoni, Turisme, Educació, Gent
Gran i Participació Ciutadana. 

Activitat cívica i cultural                                                                                                                                                                        
Va ser membre fundadora al nostre poble d'Òmnium Cultural, presidenta del Centre d'Estudis d'Ulldecona, membre de
la junta de la Banda de Música i vocal de la Junta del Grup de Dones entre altres. 

Durant 25 anys (1989 - 2014) ha estat Jutgessa de Pau a Ulldecona, aportant-li aquest càrrec un profund coneixement
de l'administració i un constant aprenentatge en tasques de mediació. L'Associació Catalana en Pro de la Justícia li va
concedir el 2014 la medalla d'honor en reconeixement a la seva tasca i dedicació.
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Rendes íntegres que la regidora 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 als regidors de la present corporació, amb efectes de data 17/06/2019.

Mensual                                                                                                                                                                                                   
Dedicació Parcial (85%) 1.450,00 euros bruts

Anual                                                                                                                                                                                                        
Dedicació Parcial (85%) 20.300,00 euros bruts

Declaració de béns                                                                                                                                                                                 

Béns immobles                                                                                                                                                                                       

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
Habitatge Propietat 100% Herència 1986
Habitatge Propietat 100% Herència 2019
Habitatge Propietat 100% Herència 2019
Habitatge Propietat 100% Herència 2019
Habitatge Propietat 100% Herència 2019

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

Préstecs hipotecaris i altres crèdits
Classe de crèdit
Crèdit amb garantia hipotecària, constituït el 1998

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

2017 Seat Ibiza
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