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Sra. Monica Fabra Miralles
mfabra@ulldecona.cat

Càrrecs                                                                                                                                                                
Decrets d'alcaldia de 17 de juny de 2019:
- Segona tinent d'alcalde. 
- Festes, Barris, Turisme, Comerç i Fires.

Acord del Ple Municipal de 26 de juny de 2019:
- Membre suplent del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià.
- Membre suplent de la Mancomunitat de la Taula del Sénia.

Dades biogràfiques                                                                                                                                                                                

Naixement i residència                                                                                                                                                                          
Nascuda als Freginals (Montsià) el 1965. Viu a Ulldecona (Montsià).

Formació i activitat professional                                                                                                                                                         
Ha desenvolupat diverses feines relacionades amb l’atenció al públic i ha treballat en departament de compres en
relació contínua amb proveïdors i clients i àrees administratives amb funcions de control d’estoc, codificació d’articles,
venda directa i comptabilitat. 

Trajectòria política i institucional                                                                                                                                                        
Regidora a l'Ajuntament d'Ulldecona per Socialistes d'Ulldecona. (SU-CP). (2019-...)

Activitat cívica i cultural                                                                                                                                                                        
Membre de Moto Club Ulldecona.   

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



Carrer Major, 49  l  43550 Ulldecona  l  Tel 977 573034  l  Fax 977 720622  l  www.ulldecona.cat

Declaració de béns                                                                                                                                                                                 

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

Declaració d'activitats i càrrec públics                                                                                                                                                

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic                                                                                    
Llocs de treball ocupats en el sector públic

Administració, entitat, corporació o empresa Naturalesa de la relació Situació
DUN
Taronjes
Autònom Familiar
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