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Idiomes

Contacte

El meu Parlament

M. H. Sr. Carles Puigdemont i Casamajó

Filiació
Agenda d'avui
Càrrecs
Activitat
Contacte
Biograﬁa
Declaracions de rendes, de béns, d'activitats i càrrecs i d'interessos
econòmics

Filiació
Dades electorals
Llista Electoral:

Junts per Catalunya

Circumscripció:

Circumscripció electoral de
Barcelona

Partit Polític:

Partit Demòcrata Europeu
Català

Adscripció
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Junts
per Catalunya. Membre.
Alta: 29.01.2018.

Agenda d'avui
No s'han trobat esdeveniments per avui
Més esdeveniments

Càrrecs parlamentaris
Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
(CAERIT)
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Més informació

Activitat
Iniciatives
Intervencions
Vídeos de les intervencions

Data d'actualització de les dades personals: 13.04.2018

Dades personals - contacte
Adreces
Blog personal
Pàgina web
Twitter
Correu electrònic

Dades personals - biograﬁa (Presentació: 06.04.2018)

Naixement i residència
Amer (Selva), 29 de desembre de 1962.

Formació i activitat professional
Va cursar estudis de ﬁlologia catalana al Col·legi Universitari de Girona. La
seva activitat professional ha estat relacionada amb la comunicació durant
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Idiomes

Contacte

El meu Parlament

M. H. Sr. Carles Puigdemont i Casamajó

Tornar a la ﬁtxa de M. H. Sr. Carles Puigdemont i Casamajó

Declaració d'interessos econòmics (21/03/2018)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els
tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença,
durant aquest període, a consells i òrgans de
l'administració d'empreses, organitzacions no
governamentals, associacions i altres organismes amb
personalitat jurídica
Diputat al Parlament de Catalunya des del 17 de gener
de 2018. 130è President de la Generalitat de Catalunya
(12.1.16-27.10.17). Diputat al Parlament de Catalunya
(26.10.15-27.10.17) . Diputat al Parlament de Catalunya
(12.12.12-24.7.15). President AMI (17.7.15-15.1.16).
Alcalde de Girona (1.7.11-11.1.16).Mancomunitat
Intermunicipal del Gironès.Mancomunitat Urbanística
Girona-Vilablareix-Salt.Patronat Call de
Girona.Organisme Autònom Local d'Educació Musical de
Girona.Consorci Centre d'Acolliment La Sopa.Consorci
per a la gestió de la Televisió Digital pública de la
Demarcació de Girona.Fundació Privada Rafael Masó.
Fundació Privada Auditori-Palau de Congressos.Patronat
Catalunya Món.Fundació Privada Girona, Patronat i
Futur.Fundació Privada Prudència Bertrana.Fundació
Privada Joan Bruguera.Fundació Fira de Girona.Fundació
Privada Museu del Cinema Col.lecció Tomàs Mallol.
Fundació Parc Cientíﬁc i Tecnològic. Fundació ﬁta.
Consell escolar Municipal-Consell Municipal d'Educació
de Girona. Consell Municipal de la Gent Gran. Consell
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Director dels Convenis de Col·laboració entre els
ajuntament de Girona, Salt i Sarrià de Ter.Comissió de
Seguiment per a l'ús de la llengua catalana.Consell
Participatiu per la Llengua.Consell Municipal de
Sostenibilitat.Comissió de delimitació del Terme
Municipal.Comissió de seguiment Conveni Sala Truﬀaut.

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per
l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó
d'un càrrec representatiu

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant
l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte
d'altri

Pertinença a consells o òrgans d'administració
d'empreses, organitzacions no governamentals,
associacions i altres organismes amb personalitat
jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària
directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat
exerceixi

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena,
incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o
d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els
5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i
els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una
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TRARGISA. Iniciatives i Projectes Municipals,S.A. Societat
d'economia mixta prestació servei de recollida de
residus i neteja pública . Transports Municipals del
Gironès, S.A. Aigües de Girona, Salt i Sarrià de ter, S.A.
Cementiri de Girona, S.A. Vivendes de Girona, S.A.

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers
al diputat que complementi els mitjans facilitats pel
Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden inﬂuir
en l'exercici de les funcions del diputat
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a El Punt, on va ser redactor en cap. Va ser director de l'Agència Catalana

de Notícies (ACN). Va ser director general de la publicació Catalonia Today,
diari català en anglès que va contribuir a impulsar. Director de la Casa de
Cultura de Girona (2002-2004).

Trajectòria política i institucional
Des del 2006 es dedica activament a la política. Ha estat alcalde de Girona
(2011-2016). Ha estat vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis
(ACM) i president de la Comissió de Patrimoni Historicocultural, de la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), i de l'Associació de
Municipis per la Independència (AMI). Va ser investit president de
Catalunya el 2016. Diputat de la VIII, la IX, la X i l'XI legislatures (2006-2017).
Com a diputat del Parlament, ha presidit la comissió de cultura i llengua i
ha estat membre de les comissions d'acció exterior i Unió Europea, de la
de polítiques de joventut i de la d'ensenyament durant la tramitació de la
Llei d'educació.

Activitat cívica i cultural
Autor del llibre Cata...què. Catalunya vista per la premsa internacional (1994),
que va tenir una seqüela en forma de columna setmanal a la revista
Presència.

Declaracions de rendes, de béns, d'activitats i càrrecs i
d'interessos econòmics
Rendes anuals íntegres percebudes del Parlament
Declaració de béns
Declaració d'activitats i càrrecs públics
Declaració d'interessos econòmics
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El meu Parlament

M. H. Sr. Carles Puigdemont i Casamajó

Tornar a la ﬁtxa de M. H. Sr. Carles Puigdemont i Casamajó

Rendes anuals íntegres percebudes del Parlament (27/03/2019)
Abans d'acabar el primer trimestre de cada any, es publiquen les rendes anuals íntegres
que cada diputat en actiu de la legislatura en curs va percebre durant l'any ﬁscal anterior.

Anualitat 2018

Import

1 de 2

Retribucions

25.099,66 €

Indemnització (d'acord amb l'article
17.2.b de la Llei de l'Estat 35/2006, del
28 de novembre, de l'impost sobre la
renda de les persones físiques i de
modiﬁcació parcial de les lleis dels
impostos de societats, sobre la renda de
no residents i sobre el patrimoni)

0,00 €
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