DADES PERSONALS:
XAVIER JOSEP PLENS i PEIG
Lleida: 11-04-1965
Resident a Canovelles des del 2005

FORMACIÓ ACADÈMICA:
 Tècnic Especialista Administratiu-Comercial
FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA NO TITULADA:
 productes financers passiu/actiu/serveis
 avaluació de riscos, previsió i gestió de la morositat
 tresoreria, comptabilitat i comptabilitat analítica
 assegurances
 RRHH i relacions laborals
 tècniques de venda, atenció al públic i gestió comercial
 tècniques de gestió organitzativa i administrativa
 dret civil, mercantil i laboral; fiscalitat i sistema impositiu
 prevenció del blanqueig de capitals i del frau
 prevenció de riscos laborals, salut laboral i primers auxilis
 formació sindical
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:
(Tècnic administratiu-comercial, desenvolupant diversos nivells de responsabilitat,
sots-direcció i direcció d’oficina)
 1982-2010: Caixa d’estalvis de Catalunya
 2010-2011: Caixa d’estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa
 2010-2016: Catalunya Banc SA
 2016: BBVA
ALTRES DADES D’INTERÈS
 Actualment pensionista per incapacitat laboral (discapacitat sensorial visual).
 Afiliat a CONC-CCOO des del 2001.
Representant dels treballadors 2005-2016, delegat electe des del 2006. Membre
de l’executiva de la Secció Sindical CEC-CX 2006-2016, baixa d’aquestes
funcions per IL.
 Soci d’ANC, membre del secretariat de l’AT Canovelles.
 Soci d’OMNIUM.
 Vaig ser afiliat a ERC 2015-2018, causant baixa per desavinences amb la Secció
Local a Canovelles i la línia política de l’estructura d’organització Nacional.
Durant aquests quasi bé tres anys, vaig ocupar-me de l’assessorament en
polítiques municipals, formant equip amb el regidor Sr Ferran Many Martínez a
l’Ajuntament de Canovelles, que presentà dimissió per les mateixes raons.
 Fa molt de temps que vaig decidir de no mirar des d’una atalaia el que passa al
meu país. Procuro treballar per a la col·lectivitat, doncs es la millor manera de
protegir l’individu i la personalitat. Una República ha de créixer des dels
Municipis, trenant el país per fer-lo resistent, modern i immers en el progrés de
la reforma constant, de les estructures socials, polítiques i econòmiques per
avançar.
Canovelles, 31 de gener de 2019
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