
DADES RELATIVES AL PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL DELS 

RESPONSABLES POLÍTICS 

 

D'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, cal publicar, entre altra informació relacionada amb 

l'organització institucional i l'estructura administrativa, la referent al perfil i trajectòria 

professional dels responsables dels diversos òrgans que formen part de l'Administració 

(art. 9 b). 

 

 

I- DADES PERSONALS 

Nom: FCO. JAVIER AGUIRRE RODRIGUEZ-PORTUGUES 

Data de naixement: 06 de juliol de 1966 

Càrrec: REGIDOR D’HISENDA, CONTRACTACIÓ I COMPRES 

 

II- FORMACIÓ 

Fins 1.981 

Estudis d´ EGB en el C. P. “La Minerva” de Calella 

*1981-1983 

Estudis de B. U. P. en el Institut Bisbe Sibilla de Calella 

*1994 

Curs de Direcció administrativa de Empreses en AFIGE de Barcelona 

*2002 

Curs Superior en Direcció Financera i Comptable en Les Heures – Universitat 

de Barcelona 

*2005 

Curs de Tributació i Assessoria Fiscal pel centre d’estudis ESINE. 

*2008 

Curs Legislació i Normativa Nou Pla General Comptable. 

*2016 



       Grau Superior d’Administració i Finances. 

 

*Cursos i seminaris d´ informàtica. 

Llenguatges de programació: Basic, Clipper 

Base de dades: DBASE, Access 

Sistemes Operatius: MS-DOS, Windows, Windows95, 98, 2000, XP 

Fulls de càlcul: Lotus 1-2-3, Excell 

Processadors de text: Wordstar, word. 

Altres: Pymeplus Elite (Contaplus i Facturaplus), Lògic Class (Lògic 

Control), altres aplicacions sota l´entorn DOS y Windows 

 

Idiomes  

Català i Castellà idiomes habituals 

Anglès i Francés a nivell elemental. 

 

*Premis i reconeixements especials: 

Premi “VIZCONDE DE EZA” de l’Arma d’ Inginiers del Exércit Espanyol. 

. 

III. TRAJECTORIA POLÍTICA: 

 Militant del Partit dels Socialistes de Catalunya des de l’any 1998 

 Membre de l’Executiva local de Pineda de Mar amb el càrrec de Secretari de Finances. 

 Conseller de Federació del Maresme del PSC. 

 2015-2019 Regidor de Seguretat, mobilitat i via pública Ajuntament de Pineda de Mar. 

 

IV. TRAJECTORIA PROFESSIONAL: 

 

COMERCIAL E INDUSTRIAL XAVI, S. A. (Confecció i fabricació de 



peces de vestir en gèneres de punt). Calella-Barcelona 

1988-1990 Auxiliar administratiu 

Control de stocks de magatzem, comandes, confecció de albarans i factures. 

1991-1997 Oficial administratiu 

Experiència en tot tipus de treball informatitzats, posada en marxa i adaptació 

d´aplicacions informàtiques a les necessitats de l´empresa, gestió comercial, 

confecció d´escandalls, control de producció, codificació i etiquetatge, 

(posada en marxa del codi de barres EAN13), Departament de Comptabilitat i 

tot tipus de feina administrativa. 

 

1997-Juliol del 2004 Cap administratiu. 

Responsable de la Comptabilitat, personal, administració, caixa, financiació, 

control de tresoreria, negociació amb entitats financeres, pagaments, 

cobrament, impostos, etc. 

 

H. TOP HOTELS. GROUP (Cadena hotelera amb 12 hotels). 

Palafolls- Barcelona 

Des del juliol de 2004 a setembre del 2006, Administratiu-comptable. 

Departament de comptabilitat i administració: Responsable de la 

comptabilització, control i seguiment de les factures de proveïdors, tanmateix 

control de les comptes d´iva i IRPF per a la confecció dels models oficials, 

així com també col·laborant amb el departament fiscal de la cadena. Des d´el 

començament del 2005 em vaig incorporat al departament fiscal del grup. 

 

TREBALLADOR AUTONOM 

Des de octubre del 2006 fins octubre del 2010 

Soci fundador de Aguirre-Gallego Assessors, S. C. P. que posteriorment es 

va convertir en Gallego-López Gestors, S. L. (Gestoria) 



Des de novembre del 2010 fins octubre del 2011 vaig treballar com 

treballador en el règim General en Gallego López Gestors, S. L. 

Pineda de Mar- Barcelona 

Responsable del departament comptable-fiscal. 

Assessoria fiscal i comptable. 

Societats: 

Confecció de comptabilitats, liquidació d´impostos trimestrals, pagaments a 

compte, declaracions intracomunitàries. resums anuals, confecció de 

balanços i resultats i el seu anàlisi i seguiment de la evolució de la 

comptabilitat, amortitzacions, comptes anuals, presentació de llibres, registre 

mercantil. Etc. 

Estimacions: 

Estimació directa simplificada: Confecció de llibres de ingressos i despeses, 

liquidació trimestrals d’impostos, resums anuals, 

Estimació objectiva: Creació i càlcul de mòduls, liquidació trimestrals 

d’impostos, resums anuals. 

Procediment tributari: 

Relació amb la Administració Tributaria, atencíó de requeriments, confecció 

de recursos de reposició i del TEAR, inspeccions tributaries, etc. 

Altres tasques: 

Assegurances, assessorament per la creació de empreses, autònoms i 

societats, confecció de plans de empresa i tresoreria, assessorament 

financer, etc. 

Abril 2012 fins l'actualitat: 

Propietari-Gerent de AGUIRRE GESTIÓ 

Assessoria Fiscal, laboral i Comptable. Assegurances. 

 



Membre de la AECE (Associació professional de Experts Comptables i Tributaris d'Espanya) 

 


