Sr. Albert Palacios Bernad
Correu electrònic: apalacios@ulldecona.cat
Twitter i instagram: @alpabern
Facebook: www.facebook.com/albertpalacios
Càrrecs
Decrets d'alcaldia de 17 de juny de 2019:
- Quart tinent d'alcalde.
- Serveis Socials General, Esports, Participació i Transformació Digital i Sostenibilitat i Medi Ambient.
Acord del Ple Municipal de 26 de juny de 2019:
- Membre de l'Assemblea del Consell esportiu del Montsià.
- Membre del Consell Municipal del Paisatge.
- Membre del Consorci Localret.
- Membre de la Fundació “Ulldecona”.
Dades biogràfiques
Naixement i residència
Nascut a Barcelona (Barcelonès) el 1980. Viu a Ulldecona des de l'any 2008 (Montsià).
Formació i activitat professional
Després de fer un grau mitjà de formació professional d’administratiu i el grau superior d’informàtica es va diplomar en
informàtica i ha fet també diversos cursos d’administració i comptabilitat financera.
Trajectòria política i institucional
Regidor de l'àrea de Benestar Social i Ocupació a l'Ajuntament d'Ulldecona per Socialistes d'Ulldecona. (SU-CP). (20152019)
- Membre del Consorci Localret. (2011-2015)
- Membre del Consorci públic per a la gestió de la TV pública local. (2011-2015)
- Membre de la Fundació “Ulldecona”. (2011-2015)
- Membre de l'Assemblea del Consell esportiu del Montsià. (2011-2015)
Activitat cívica i cultural
Li agrada tota classe d’esports i els que més practica habitualment són els relacionats amb la muntanya, així que no és
difícil vore’l corrent per camins i senderes del nostre terme, i la natació. És membre de CEU-SudActiu i va formar part
durant quatre anys de la junta de la Penya Amics dels Bous.
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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.
Mensual
Dedicació Parcial (85%) 1.450,00 euros bruts
Anual
Dedicació Parcial (85%) 20.300,00 euros bruts

Declaració de béns
Béns immobles
Tipus
Habitatge
Garatge
Habitatge

Drets sobre el bé
Propietat
Propietat
Propietat

% de propietat
100%
100%
100%

Títol d'adquisició
Compravenda
Compravenda
Compravenda

Any d'adquisició
2017
2017
2018

Capital mobiliari
Comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al
declarant)
Compte corrent (50%)
BBVA
Compte corrent (50%)
BBVA
Compte corrent
Banco Santander
Préstecs hipotecaris i altres crèdits
Classe de crèdit
Crèdit amb garantia hipotecària al 50%, constituït el 2008
Crèdit amb garantia hipotecària, constituït el 2018
Crèdit personal, constituït el 2018
Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor
Any d'adquisició
Descripció
2006
Seat León
2019
Renault Grand Scenic
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