CURRÍCULUM – VITAE
Nom i cognoms : Benet Bonamusa Juanola
Data Neixement : 22 Juny 1947
Domicili : c/. Can Calella, 18-20 C, de Sant Vicenç de Montalt (08394)
Estat Civil : Casat
Historial laboral :
16 anys treballant a Cristalleries de Mataró, S.Coop. desenvolupant tasques en els
departaments d'oficina, facturació, estadístiques, millora de mètodes i temps, valoració de
llocs de treball i vendes a nivell nacional i internacional.
33 anys treballant a Laboratorios Unitex-Hartmann, S.A. (multinacional del sector
farmacèutic i hospitalari), desenvolupant tasques com a responsable de magatzems (7 a
Espanya) i transports. Compres (nacionals i internacionals) i reposició de productes. Auditor
intern de qualitat i seguretat en el treball.
Idiomes :
Català, castellà i anglès (nivell mitjà)
Estudis :
E.G.B. A Escola Balmes (Mataró)
Estudis de comerç a la Acadèmia Rambla (Mataró)
Anàlisi de mètodes i temps (?) Barcelona
Marketing a PACSA (Barcelona)
Diplomat en Direcció i Administració Industrial per l'Escola d'Alta Direcció i Administració,
EADA (Barcelona)
Curs de Comerç Exterior a CETEMSA (Mataró)
Diversos cursos de Logística: Gestió de magatzems. Transport nacional i internacional.
Aplicació de “Just in Time”. Gestió de compres nacional i Internacional. Planificació de la
producció.
Dos cursos acadèmics a la UAB dirigits a alcaldes i regidors.
Altres :
12 Anys com a regidor d'Hisenda i Esports i segon Tinent d’Alcalde, a l'Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt, en legislatures discontínues

3 Anys com a regidor a l'oposició a l'Ajuntament de SVM.
4 Anys exercint com a Jutge de Pau a SVM.
Relacions socials :
Secretari de la biblioteca, englobada en el Grup de Cultura de Cristalleriesde Mataró,
S.Coop. des dels 17 anys fins als 30
Membre de la primera junta de veïns de La Cortesa, treballant bàsicament per aconseguir,
amb exit, les ajudes que atorgava la Generalitat de Catalunya. Cal reconèixer
específicament la feina feta en aquest àmbit per en Jaume Moragas.
Tresorer del Club Petanca de SVM.
Enllaç sindical a Laboratorios Unitex-Hartmann, S.A.
Tresorer durant 4 ó 5 anys. de la ANC de SVM.
Motivacions per el càrrec de regidor :
El moment excepcional que viu la política municipal de SVM, i del país en general.
Per el canvi que pot representar en la forma de fer política.
Què puc aportar :
Disponibilitat de temps.
Experiència en la política municipal
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