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1. Perfil i trajectòria professional

Nom i cognoms

Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Càrrec actual

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

1.2. Perfil professional

1.3. Trajectòria professional

Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

1.4. Informació addicional

Altra informació rellevant

1.1 Dades d’identificació

Perfil i trajectòria 
professional del/de la 

responsable de l’òrgan

Signatura de la persona sol·licitantr
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	Montserrat Mindan Cortada - DNI 46121008M (TCAT)


	c11nom: Montse Mindan Cortada
	c11carrec: Diputada 
	c11dept: Departament de Programes Europeus
	c12perfil: Tècnica en Empreses I Activitats Turístiques ( al Centre d’Estudis Turístics de Barcelona, CETT).Idiomes: Català, Castellà, Anglès, Francès, nocions d’Alemany.Altres: Mòdul formatiu als conceptes bàsics de la Participació Ciutadana .Acción Formativa: Los planes Educativos LocalesSeminaris: Gestió de situacions de crisi / Comunicació Institucional Cursos voluntariat en l’àmbit de l’oncologia. 
	c13trajectoria: Vaig començar com a dependenta de supermercat en temporada turística. Des dels 17 anys i fins als 32, compagino estudis i feina al negoci familiar de restauració. Quan tanquem, aprovo les proves per ser treballadora interina de l'ajuntament de Roses, departament de Turisme. Deixo la feina a l'administració  per malaltia familiar, i torno a l'empresa privada creant una empresa de comerç fins a la jubilació dels pares.Compagino la feina amb el càrrec de regidora a l'ajuntament de Roses. En tancar-la, combino la feina de regidora amb la d'administrativa per compte aliena. També soc nomenada consellera del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. En ser nomenada alcaldessa de Roses, dedicació exclusiva a l'ajuntament. 
	c14info: He estat voluntària Lingüística, membre de les AMPES en les tres etapes educatives dels meus fills (Lar, Ceip i Ies), sòcia de la Fundació Roses Contra el Càncer,  sòcia del Grup de dones Rodhes , sòcia de FADIR (Fundació d’ajuda al disminuït de Roses), sòcia del GEN (Grup d’Esports Nàutics) i encara soc sòcia del Club de Bàsquet Roses, de l'associació d'amics de Guinea  Conakry, de la SUF (societat unió fraternal) i membre de la colla Gegantera de Roses.Aficions: M'agrada caminar, anar al cinema i al teatre,  llegir, viatjar, la música i totes les activitats que pugui fer amb els amics i la família. 


