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Sra. Isabel Maria Salas González

Càrrecs                                                                                                                                                                
Regidora 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                                                                                                                                                                          
Nascuda a Mataró (El Maresme) el 1971. Viu a Ulldecona (Montsià) des de l'any 1977. 

Formació i activitat professional                                                                                                                                                         
Administrativa i empresària.
Mestra de Reiki – autònoma.

Trajectòria política i institucional                                                                                                                                                        
- Membre del Comitè Executiu de Tarragona del PPC (1996-2009).
- Membre de la Junta Directiva de Tarragona del PPC (1996-...).
-  Regidora  de  l’Ajuntament  d’Ulldecona  (1999-2003)  amb  responsabilitats  de  govern  amb  les  següents  carteres:
Sanitat, Benestar i Família, Infància, Joventut i Comerç.
- Portaveu del PPC al Consell Comarcal del Montsià (1999-2003).
- Presidenta Comarcal del Montsià del PPC (2000-2013).
- Membre del Comitè Executiu de Catalunya del PPC (2000-2012).
- Membre de la Junta Directiva de Catalunya del PPC (2000-2012).
- Secretària Executiva de Territorial de les Terres de l’Ebre (2004-2009).
- Regidora - Portaveu de l’Ajuntament d’Ulldecona (2007-2011).
- Secretaria Executiva Institucional del PPC de Catalunya (2008-2012).
- Regidora de l'Ajuntament d'Ulldecona (2011-2015) amb responsabilitats de govern amb les següents carteres: de
Governació  que  comprenen  Seguretat  ciutadana,  Protecció  Civil,  Circulació,  Vigilància  rural  i  cementiris.  Àrea  de
patrimoni comprèn la conservació i promoció del patrimoni arquitectònic i del patrimoni natural.
- Portaveu del PPC en el Consell Comarcal del Montsià (2011-2015).
- Regidora - Portaveu de l'Ajuntament d'Ulldecona (2015-...).
- Presidenta del Partit Popular d’Ulldecona (2017-...).

Activitat cívica i cultural                                                                                                                                                                        
Presidenta Unió de Comerç d'Ulldecona (1991-1995).
Presidenta de l'Associació de les Mestresses de Casa d'Ulldecona (2014...).
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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, 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 7% Herència 2018

Finca rústica Propietat 7% Herència 2018

Capital mobiliari                                                                                                                                                                                     
Comptes  corrents  i  altres  dipòsits  bancaris  en  la  data  de  la  declaració  (inclou  només  la  part  corresponent  al
declarant)
Dos Comptes Corrents - Caixabank 

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor
Any d'adquisició Descripció
2006 Renault Laguna

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
Mestra de Reiki - Autònoma
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