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Sra. Eli Itarte Belles
Correu electrònic: eitarte@ulldecona.cat
Instagram: eliitarte
Facebook: www.facebook.com/eli.itarte

Càrrecs                                                                                                                                                                
Decrets d'alcaldia de 17 de juny de 2019:
- Regidora del Govern. 
- Joventut i Infància, Salut i Igualtat.

Acord del Ple Municipal de 26 de juny de 2019:
- Membre del Fons català de cooperació al desenvolupament.
- Membre suplent del Consell Escolar de l'Escola “Ramon y Cajal”.
- Membre suplent del Consell Escolar de l'Institut “Manuel Sales i Ferré”.
- Membre suplent de l’Escola municipal de música.

Dades biogràfiques                                                                                                                                                                                

Naixement i residència                                                                                                                                                                          
Nascuda al barri Castell (Montsià) el 1984. Viu al barri Castell (Montsià). Està casada, mare de dos xiquetes.

Formació i activitat professional                                                                                                                                                         
Tècnic mitjà en cuina i pastisseria i tècnic superior en educació infantil.
Ha treballat en el món de l’educació en el lleure. 

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

Activitat cívica i cultural                                                                                                                                                                        
És membre de la Comissió de Festes del barri Castell i membre de l’associació de mares i pares de l’escola.

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
Solar Propietat 50% Herència 2011

Capital mobiliari                                                                                                                                                                                     
Comptes  corrents  i  altres  dipòsits  bancaris  en  la  data  de  la  declaració  (inclou  només  la  part  corresponent  al
declarant)
Llibreta – Banc de Sabadell
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