
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).

És  per  això  que es  proposta  la  següent  estructura  per  a  la  publicació  del  perfil  i
trajectòria professional que han de ser objecte de transparència:

I. Dades Personals:

- Nom: Sandra Pérez Maldonado
- Data de naixement: 14 – 08 – 1984 
- Càrrec que s'ocupa a l'Ajuntament: 

2a Tinent Alcalde
Regidora d’Educació
Regidora de Cultura

II. Formació (estudis).

Grau  en  Educació  Primària,  amb  Menció  en  Educació  Musical.  Universitat
Internacional de Catalunya (2010 – 2014) 

Iniciat Grau de Treball Social. Universitat Internacional de la Rioja (UNIR) (2015 –
2018) 

Formació en Didàctica de matemàtiques manipulatives, especialitzada en alumnes de
3 a 6 anys.

Formació d’Autocad, certificat per l’empresa Autodesk. (2005 – 2008).

Formació 3D Studio Max, certificat per l’empresa Autodesk (2009 – 2010)

Formació Complementària

Estudis de cant (Diferents cursos des de l’any 1993)
Estudis de dansa (Diferents cursos des de l’any 1993, de dansa espanyola, moderna i
salsa.
Estudis de teatre (Diferents cursos amb actors professionals)



III. Trajectòria política.

S’inicia l’any 2019, amb la candidatura del PSC de Pineda de Mar, encapçalada per
Xavier Amor, per les eleccions del 26 de maig de 2019.

IV. Trajectòria professional.

Fundació  Privada  Marpi,  entitat  sense  afany  de  lucre  que  treballa  per  la  inserció
laboral de persones amb discapacitat. (Des de l’any 2014).
Monitora de teatre al Casal d’avis l’Amistat de Calella (2012 – 2013).
Ajudant d’Arquitecte Tècnic a l’empresa 2PE PILOTES, S.L. (2007 – 2008 / 2009 –
2010)
Encarregada de compres i Manteniment del Dep. Têcnic a l’empresa Matadero Salida
13, S.A. (2009)
Monitora de temps de lleure. (De l’any 2002 al 2005 / del 2010 al 2013).


