
CANDIDATURA PSC TARRAGONA 

 

1.- JOSEP FÈLIX BALLESTEROS  

 

 

Nascut el 1959. Psicopedagog  de professió és membre també de diverses associacions i entitats socials i 

culturals de Tarragona. Alcalde Tarragona des de 2007, és també membre de l’executiva nacional del PSC, 

primer secretari de la Federació del PSC del Camp de Tarragona i president del grup socialista a la Diputació 

de Tarragona.  

 

2.- ELVIRA FERRANDO  

 

 

Nascuda a Tarragona el 1960. Membre de l’associació de dones emprenedores compta amb 38 

d’experiència professional en la direcció d’empreses. Molt vinculada a la ciutat i al seu moviment associatiu 

és presidenta de la Germandat del Sant Ecce-Homo i membre d’entitats tarragonines com la fundació 

Bonanit o el rotary club. Membre també del Senat tarragoní.  

 

3.- JAVIER VILLAMAYOR 

 

 



Nascut a Tarragona el 1978. Actualment és tinent d’alcalde de serveis a les persones, Jocs del Mediterrani 

de Tarragona 2017 i ciutat intel·ligent. També és viceprimer secretari de l’agrupació socialista de Tarragona. 

Llicenciat en Dret per la Universitat Rovira i Virgili.   

 

4.- BEGOÑA FLORIA  

 

 

Va néixer a Tarragona el 1969. Periodista, actualment és tinent d’alcalde de cultura, festes i mobilitat de 

l’Ajuntament de Tarragona on desenvolupa també la responsabilitat de ser la portaveu de l’equip de 

Govern. Membre de l’executiva de Federació del PSC del Camp de Tarragona.    

 

5.- JOSEP MARIA MILÀ  

 

 

Nascut el 1945. Arquitecte de formació, ha viscut sempre a Tarragona. Ha estat membre en diverses 

ocasions de la junta de la demarcació de Tarragona del col·legi d’arquitectes de Catalunya. Actualment és 

membre de la comissió executiva del PSC de Tarragona on és el responsable de la sectorial de territori. 

Membre també de diverses entitats culturals i esportives com Òmnium cultural o el Gimnàstic de 

Tarragona.  

 

6.-  ANA SANTOS  

 

 



Va néixer a Tarragona el 1966. Membre de l’executiva del PSC de Tarragona on ha estat secretària 

d’immigració, de cultura i de polítiques d’igualtat. Presidenta del Consell de dones de l’agrupació i de la 

Secretaria del consell rector de la cooperativa obrera tarraconense. Membre de l’associació de veïns del 

port de Tarragona.  

 

7.- PAU PÉREZ  

 

 

Nascut el 1961. Diplomat en direcció financera per l’Institut d’Estudis Financers. Regidor a l’Ajuntament des 

de 2003 des del 2007 és el primer tinent d’alcalde responsable de l’àrea d’Hisenda de l’Ajuntament. Durant 

aquest mandat ha estat també conseller de la zona de Riuclar, Icomar i la Granja. 

 

8.- IVANA MARTÍNEZ  

 

 

Nascuda a Tarragona el 1984. Diplomada en relacions laborals per la Universitat Rovira i Virgili. Ha estat la 

primera secretària de la JSC de les comarques tarragonines i membre de la Federació del PSC del Camp de 

Tarragona. Durant aquesta mandat ha estat la regidora de joventut, centres cívics, cooperació i espais 

públics de l’Ajuntament.  

  

9.- FRANCESC ROCA  

 

 

Nascut a Tarragona el 1958. Ha estat vinculat al món educatiu i de la Formació Professional associada al 

món del treball de la ciutat. Actualment és el director de l’Institut Compte de Rius de Tarragona. Membre 



també de diverses associacions del teixit social de la ciutat va ser director dels serveis socials de Creu Roja 

Tarragona  

 

10.- PATRICIA ANTON  

 

 

Nascuda el 1976 durant tot el mandat ha estat la regidora de comerç i turisme de l’Ajuntament de 

Tarragona. Vinculada a l’àrea de les relacions públiques i del món comercial fins el 2011 va ser la gerent de 

l’associació de comerciants la Via T de Tarragona. 

 

11.-XAVIER TARRÉS  

 

 

Nascut a Tarragona el 1970. Llicenciat en dret i especialista en dret administratiu, urbanístic civil i penal. 

Durant aquest mandat ha estat regidor de l’àrea de treball, activació econòmica, projectes i habitatge. 

Regidor des de 2007 a l’Ajuntament de Tarragona fins el 2011 va ser el responsable de l’àrea de territori.  

 

12.- SANDRA RAMOS  

 

 

Nascuda a Tarragona el 1977. Portaveu de l’agrupació socialista de Tarragona és gerent d’una empresa de 

tecnologia vinculada a la URV que treballa en l’àmbit de catàlisi per al tractament de les aigües residuals. 



Membre de l’executiva de PIMEC. Forma part també de diverses associacions tarragonines com Tarragona 

Swing, de la que va ser fundadora.  

 

13.- XAVIER MORATÓ  

 

Nascut a Tarragona el 1957, va treballar 30 anys a la Tabacalera. Actualment és el president de l’AAVV de 

Solimar. Fundador de la Creu Roja de la joventut de Tarragona. Vinculat  al moviment sindical ha estat 

durant molts anys el secretari general del sindicat agroalimentari d’UGT de les comarques tarragonines    

 

14.- MONTSERRAT FORTUNY  

 

Nascuda el 1971. Membre de l’executiva local del PSC de Tarragona on és la responsable de la sectorial 

d’educació. Llicenciada en filologia anglogermànica, ha estat membre de diverses entitats com els escoltes 

de Catalunya.     

 

15.- MARC LIRIA  

 

 

Nascut a Tarragona el 1992. Actualment és el secretari d’organització de l’agurpació de la JSC de Tarragona. 

Estudiant de Dret és membre de diverses associacions i entitats culturals tarragonines com la colla 

castellera de Sant Pere i Sant Pau.  

 



16.- MIREIA LÓPEZ  

 

 

Nascuda a Tarragona el 1985. Advocada en exercici, especialitzada en dret penal i laboral. Actualment és 

secretaria d’igualtat i ciutadania de la JSC de Tarragona i membre de la sectorial de discapacitat del PSC.   

 

17.- SALVADOR MOLINA   

 

 

Nascut a Tarragona el 1963. Vinculat amb la Setmana Santa de Tarragona és membre del Gremi de Pagesos. 

Apassionat del món casteller va ser durant anys el president de la colla Xiquets de Tarragona.  

 

18.-  RAQUEL PÉREZ 

 

 

Nascuda a Tarragona el 1978. En l’actualitat és la secretària de l’AAVV de la Part Alta. Professora d’institut 

ha desenvolupat la seva activitat de  lleure en l’àmbit de llengua i literatura.  

 

 

 

 



19.- JAVIER ROMERA  

 

 

 

Nascut a Tarragona el 1976. És enginyer electrònic i membre de la directiva del club de futbol Racing de 

Bonavista.  

 

20.- RAQUEL SÁNCHEZ  

 

 

Nascuda a Tarragona el 1983. Llicenciada en química. Molt vinculada al barri de Sant Pere i Sant Pau de 

Tarragona és membre de l’associació de veïns la Unió.  

 

21.- JACINTO PICÓ  

 

 

Nascut el 1942 ha estat delegat  del sindicat UGT. Actualment és el president de la llar de jubilats Tarraco i 

de l’Associació de jubilats Tarraco. Fins fa dos anys era el president AAVV del barri de Tarraco.    

 

22.- NATIVIDAD HERNANDEZ  



 

 

Nascuda a Tarragona el 1965. Des de fa 16 anys és la presidenta de l’AAVV  de Riu clar  de Tarragona. Molt 

vinculada amb el treball social i associatiu del barri.   

 

 

 

23.- LUIS IGNACIO ROSENDO  

 

 

Nascut el 1945. És membre de la comissió executiva de la Federació del PSC del Camp de Tarragona on és el 

titular de l’àrea de gent gran.  

 

24.- ROCÍO LEÓN  

 

 

Nascuda el 1966. Molt vinculada al moviment feminista de la ciutat, és membre de l’executiva del PSC de 

Tarragona.  

 

25.- RAFAEL PALLERO 



 

 

Nascut a Tarragona el 1959. És psicoleg de l’ONCE i doctor en psicologia. Actualment és el president dels 

serveis funeraris de la ciutat. Vinculat també a diverses associacions culturals és el president de la colla dels 

nanos vells de Tarragona   

 

26.-ESPERANÇA PICALLOS  

 

 

Nascuda el 1950. Membre de l’associació de veïns de Torreforta on és membre i col·laboradora de 

múltiples iniciatives per dinamitzar el barri.  

  

27.- FRANCISCO ZAPATER  

 

 

Nascut el 1946. Durant aquest mandat ha estat el regidor de relacions ciutadanes i universitat de 

l’Ajuntament de Tarragona. 

 

SUPLENTS:  

1.- ROSER GÓMEZ  

2.- JAUME GUILLEN  

3.-  ENRIQUETA AZNAR 



4.- IGNACIO GARCÍA 

5.- MONTSERRAT GARCIA  

6.- JOAN VALLVÉ 

  


