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Sra. Elvira Labernia Callarisa

Càrrecs                                                                                                                                                               
Decrets d'alcaldia de 18 de juny de 2015:
- Tercera tinent d'alcalde. 
- Regidora de l'àrea de Cultura i Festes i de l'àrea de Barris.

Acord del Ple Municipal de 13 de juliol de 2015:
- Membre de l'Escola Municipal de Música.
- Membre del Patronat de la Passió.

Dades biogràfiques                                                                                                                                                                                

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

Formació i activitat professional                                                                                                                                                         
Va treballar a Correus com a personal eventual en l’àmbit de l’Atenció al Client fins al 2014. 

Trajectòria política i institucional                                                                                                                                                        
Regidora a l'Ajuntament d'Ulldecona per Socialistes d'Ulldecona. (SU-CP). (2015-...)

Activitat cívica i cultural                                                                                                                                                                        
És una persona molt activa i, com a aficionada a la música i al teatre, està vinculada des de ben jove a diferents entitats
del  poble.  D’algunes d’elles  ha  format  part  de  la  junta  directiva,  com la  Banda  de Música,  de  la  que  en va  ser
Presidenta, del Patronat de La Passió i del Centre Cultural Recreatiu.
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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 Parcial (90%) 1.400 euros bruts
Anual                                                                                                                                                                                                        
Dedicació Parcial (90%) 16.800 euros bruts

Declaració de béns                                                                                                                                                                                 

Béns immobles                                                                                                                                                                                       

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

(aaaa)
Finca rústica Propietat 100% Herència 2014
Finca rústica Propietat 100% Herència 2014
Finca rústica Propietat 100% Herència 2014
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2012

Capital mobiliari                                                                                                                                                                                     
Comptes  corrents  i  altres  dipòsits  bancaris  en  la  data  de  la  declaració  (inclou  només  la  part  corresponent  al
declarant)
Compte Corrent Bancorreos
Fons d'inversió Bancorreos
Pla de pensions Bancorreos
Compte Corrent Catalunya Caixa

Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Cap

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor
Any d'adquisició 
(aaaa) Descripció
2005 Ford Mondeo
1995 Opel Corsa
2001 Renault Kangoo

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
Cap
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