Sra. Núria Balagué Raga
nbalague@ulldecona.cat
Càrrecs
Regidora de l'Ajuntament d'Ulldecona.
Acord del Ple Municipal de 26 de juny de 2019:
- Membre del Consell Escolar Municipal.
- Membre del Consell Municipal del Paisatge.
Dades biogràfiques
Naixement i residència
Nascuda a Ulldecona (Montsià) el 1972. Viu a Ulldecona (Montsià).
Formació i activitat professional
Ha estudiat FPII Administratiu i Comercial.
Des de l’octubre de 1995 és auxiliar administrativa de centres del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.
Trajectòria política i institucional
- Regidora d’Urbanisme, agricultura, ramaderia i medi natural a l'Ajuntament d'Ulldecona per Convergència i Unió
(2011-2012).
- Alcaldessa a l'Ajuntament d'Ulldecona per Convergència i Unió (2012-2015).
- Regidora a l'Ajuntament d'Ulldecona per Convergència i Unió (2015-2019).
- Consellera Comarcal i Presidenta de l’àrea d’atenció a les persones del Consell Comarcal del Montsià (2015-2019).
- Vicepresidenta del Consell Comarcal del Montsià (2018-2019).
- Regidora a l'Ajuntament d'Ulldecona per Junts per Ulldecona i Barris (2019-...).
Activitat cívica i cultural
És sòcia del Centre d’Estudis d’Ulldecona.
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, es va establir el
règim d'indemnitzacions a favor dels membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial,
per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:
Per assistència a Plens
Per assistència a Comissions Informatives
Per assistència a la Junta de Portaveus Municipal
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80 € / sessió
60 € / sessió
60 € / sessió
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Fax 977 720622
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www.ulldecona.cat

Declaració de béns
Béns immobles
Tipus
Urbana
Urbana

Drets sobre el bé
Propietat
Propietat

% de propietat
100%
100%

Títol d'adquisició
Compravenda
Compravenda

Any d'adquisició
2008
2008

Capital mobiliari
Comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al
declarant)
La Caixa Llibreta
Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor
Any d’adquisició
Descripció
2008
Toyota / Avensis

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
Departament d’Educació
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Naturalesa de la relació
Auxiliar Administrativa

l

Tel 977 573034
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Fax 977 720622
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Situació

www.ulldecona.cat

