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Càrrecs                                                                                                                                                                
Regidora de l'Ajuntament d'Ulldecona.

Acord del Ple Municipal de 26 de juny de 2019:
- Membre de la Fundació “Ulldecona”.

Dades biogràfiques                                                                                                                                                                                

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

Formació i activitat professional                                                                                                                                                         
Ha cursat el Batxillerat elemental a l’Institut Manuel Sales i Ferré. Té formació en qualitat de peces de vestir.

Ha treballat com a operària de línia de confecció de peces de vestir (1975-1986).
Ha treballat com a tècnica en qualitat i confecció de peces de vestir:

10/1993-04/1996 per a Copamsa, empresa d’Ulldecona
03/2004-01/2014 per a Benetton Real State de Barcelona
02/2014-12/2014 per a Confeccions Joti de Vilanoba d’Escornalbou
01/2015-09/2016 per a Lacla de Vilaseca
10/2016-08/2018 per a Nath 2004 a Amposta a les delegacions de Bangladesh i China

Del 05/1996-02/2004 ha estat propietària d’una empresa de tèxtil a Ulldecona. Confeccions Ulldecona.

Trajectòria política i institucional                                                                                                                                                        
Regidora a l’Ajuntament d’Ulldecona per Fem Poble! Ulldecona (FEM POBLE!). (2019-...)

Activitat cívica i cultural                                                                                                                                                                        
Sòcia de l’ANC.

Rendes íntegres que el regidor 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, es va establir el
règim d'indemnitzacions a favor dels membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial,
per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit: 

Per assistència a Plens 80 € / sessió
Per assistència a Comissions Informatives 60 € / sessió
Per assistència a la Junta de Portaveus Municipal 60 € / sessió
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Declaració de béns                                                                                                                                                                                 

Béns immobles                                                                                                                                                                                       

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
Habitatge Propietat 100% Compravenda 1992
Habitatge Propietat 25% Herència 

Capital mobiliari                                                                                                                                                                                     

Comptes  corrents  i  altres  dipòsits  bancaris  en  la  data  de  la  declaració  (inclou  només  la  part  corresponent  al
declarant)
Llibreta estrella CaixaBank
Fons d’Inversió CaixaBank
Assegurances Estalvi CaixaBank
Plans Pensions CaixaBank

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Any d'adquisició Descripció
2014 Opel Astra
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