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Sr. Demetrio Querol Pasalamar

Càrrecs                                                                                                                                                                
Decrets d'alcaldia de 18 de juny de 2015:
- Segon tinent d'alcalde. 
- Regidor de l'àrea de Serveis Generals i Personal.

Acord del Ple Municipal de 13 de juliol de 2015:
- Membre de l'Agrupació de Defensa Forestal.
- Membre del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià.

- Conseller Comarcal d'Acció Rural al Consell Comarcal del Montsià.

Dades biogràfiques                                                                                                                                                                                

Naixement i residència                                                                                                                                                                          
Nascut a Ulldecona (Montsià) el 1952. Viu a Ulldecona (Montsià). Està casat i té dos filles.

Formació i activitat professional                                                                                                                                                         
És enginyer tècnic industrial i ha estat treballador, fins fa uns mesos quan es va prejubilar, d’una empresa de la
indústria del polièster aplicada al sector del botó. 

Trajectòria política i institucional                                                                                                                                                        
Regidor a l'Ajuntament d'Ulldecona per Partit dels Socialistes Ulldecona. (PSC-PM). (2007-2011).
Regidor a l'Ajuntament d'Ulldecona per Socialistes d'Ulldecona. (SU-CP). (2015-...)

Activitat cívica i cultural                                                                                                                                                                        
És aficionat a la caça, a nadar i als programes de divulgació científica. Membre de la Societat de Caçadors i de
l'Associació de Defensa Forestal.
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Rendes íntegres que el regidor percep de l'Ajuntament                                                                                                                 
Per  acord  del  Ple  Municipal  de  l'Ajuntament  d'Ulldecona  de  data  13  de  juliol  de  2015,  s'estableix  el  règim  de
dedicacions i retribucions per als regidors de la present corporació, amb efectes de data 15/06/2015.

Mensual                                                                                                                                                                                                   
Dedicació Exclusiva (100%) 1.500 euros bruts

Anual                                                                                                                                                                                                        
Dedicació Exclusiva (100%) 18.000 euros bruts

Declaració de béns                                                                                                                                                                                 

Béns immobles                                                                                                                                                                                       

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)

Habitatge Propietat 50% Herència 1994
Habitatge Propietat 100% Herència
Garatge Propietat 100% Compravenda
Finca rústica Propietat 100% Herència 2010

Capital mobiliari                                                                                                                                                                                     
Comptes  corrents  i  altres  dipòsits  bancaris  en  la  data  de  la  declaració  (inclou  només  la  part  corresponent  al
declarant)
Compte a la vista La Caixa (50%)
Compte a la vista Caixa Tarragona (50%)

Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Valors La Caixa (50%)
Pla de Pensions La Caixa
Fons d’Inversió La Caixa (50%)
Tot pensió Caixa Tarragona

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor
Any d'adquisició 
(aaaa) Descripció
2010 Opel Zafira

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
Consell Comarcal del Montsià Conseller comarcal
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