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Sr. Alfred Paredes Poy
aparedes@ulldecona.cat

Càrrecs                                                                                                                                                        
- Regidor de l’Ajuntament d’Ulldecona.

Acord del Ple Municipal de 26 de juny de 2019:
- Membre del Consell Escolar Municipal.
- Membre del Consell Municipal del Paisatge.

Dades biogràfiques                                                                                                                                                                                

Naixement i residència                                                                                                                                                                          
Nascut a Ulldecona (Montsià) el 1957. Viu a Ulldecona (Montsià).

Formació i activitat professional                                                                                                                                                         
Llicenciat en Geografia i Història (Història) per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 1979.

Des de l‘any 1981 m’he dedicat a la docència i a partir de 1986 soc nomenat funcionari de carrera del cos de mestres.

Títol de mestre de català per la UAB l’any 1985. Diplomat de Postgrau en Formació d’Especialistes en Ciències Socials a
la Secundària Obligatòria a Catalunya l’any 1991. He realitzat els cursos de Doctorat en Didàctica de les Ciències Socials
bienni 1993-1995. Universitat de Barcelona. Divisió de Ciències de l’Educació. Màster en Direcció i Gestió de Centres
educatius.  Formació  Continuada.  Les  Heures  l’any  1998.  Postgrau Especialització  en Educació  Especial:  Pedagogia
Terapèutica. Universitat Oberta de Catalunya 2000.

Tinc  nombroses  publicacions  de  caire  professional  a  revistes  pedagògiques,  ponències  a  jornades  entre  les  que
destacaria el X Premi Pau Vila.

Actualment estic de director de l’escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara.

Trajectòria política i institucional                                                                                                                                                        
Des de l’any 1979 a 1984 vaig ser membre de Nacionalistes d’Esquerra i em vaig presentar en la seva candidatura a les
eleccions del Parlament de Catalunya per la circumscripció de Barcelona l’any 1980 i 1984.

L'any 2000 em vaig afiliar a Esquerra Republicana de Catalunya. 

Regidor a l’Ajuntament d’Ulldecona per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-AM). (2019-...)
Conseller comarcal i portaveu adjunt d’Esquerra Republicana de Catalunya i membre de la Junta de Govern (2019-...)
President de la Comissió d’Hisenda del Consell Comarcal del Montsià.
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Activitat cívica i cultural                                                                                                                                                                        
Actualment sóc membre de la Junta del Centre d’Estudis d’Ulldecona.

Sóc soci de l'Òmnium Cultural.

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, 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

Declaració de béns                                                                                                                                                                                 

Béns immobles                                                                                                                                                                                       

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
Habitatge Propietat 100% Compravenda 1986
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2001

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

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

2008 Chevrolet Nubira

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
Departament d’Educació Funcionari Servei actiu
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