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Càrrecs                                                                                                                                                                
Decrets d'alcaldia de 17 de juny de 2019:
- Tercer tinent d'alcalde. 
- Serveis Interns (Hisenda i Personal), Ocupació i Formació i Indústria.

Acord del Ple Municipal de 26 de juny de 2019:
- Membre del Fons de foment del programa de barris i àrees d’atenció especial.
- Membre suplent de l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.

Dades biogràfiques                                                                                                                                                                                

Naixement i residència                                                                                                                                                                          
Nascut a Ulldecona (Montsià) el 1963. Viu a Ulldecona (Montsià).

Formació i activitat professional                                                                                                                                                         
Cap de departament de compres d’una empresa del sector de la ferreteria industrial i diverses feines d'administratiu
en el mateix sector i també en una empresa del sector del moble. 

Ha realitzat diversos cursos ISO9001 i ens aporta més de 30 anys d’experiència en prospecció, recerca i negociació amb
proveïdors, en l'àmbit nacional i internacional, interacció de diversos departaments, organització i gestió d’equips de
treball. 

Trajectòria política i institucional                                                                                                                                                        
Regidor a l'Ajuntament d'Ulldecona per Socialistes d'Ulldecona. (SU-CP). (2019-...)

Activitat cívica i cultural                                                                                                                                                                        
Soci  de  l’Orfeó  Ulldeconenc  i  col·laborador  de l’Escola  de Futbol  Base  d'Ulldecona,  de  la  que va  ser-ne  un dels
fundadors. 

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.

Mensual                                                                                                                                                                                                   
Dedicació Parcial (85%) 1.450,00 euros bruts

Anual                                                                                                                                                                                                        
Dedicació Parcial (85%) 20.300,00 euros bruts
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Declaració de béns                                                                                                                                                                                 

Béns immobles                                                                                                                                                                                       

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
Habitatge Propietat 50% Compra 1991
Habitatge Propietat 50% Herència 2017

Solar Propietat 25% Herència 2017
Finca Propietat 100% Herència 2017

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