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XELO ANGULO LUNA

Xàtiva. 7 de maig de 1970. Casada. 2 fills. xeloangulo@ayto-xativa.es

Formació acadèmica / Formación académica

o BUP, COU i Estudis en Escola de Empresarials. UV.

o Grau mitjà de Coneixements en valencià. JQCV.

Trajectòria política / Trayectoria política

o MILITANT DEL PARTIT SOCIALISTA (PSPV-PSOE) des de novembre de 2006.

o Regidora de l’Ajuntament de Xàtiva durant les legislatures 2007 – 2011 i 2011-

2015.

o Tinent  d'Alcalde  del  Govern de l’Ajuntament  de  Xàtiva  i  Regidora  de Benestar

social,  promoció  humana,  gestió  de  centres  per  a  discapacitats  i  cooperació

internacional durant la legislatura 2015 – 2019.

o Tinent d'Alcalde del Govern de l’Ajuntament de Xàtiva durant la legislatura 2019 -

2023 i REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL I COOPERACIÓ.

o Secretària de polítiques públiques de l’executiva del PSPV-PSOE de Xàtiva fins

març de 2018. 

o Secretaria  d’igualtat  i  polítiques  socials  de  l’executiva  del  PSPV-PSOE  de  la

Comarca de la Costera-Canal de Navarrés fins febrer de 2018.

o Secretària  de  Cooperació  Internacional  de  la  Comissió  Executiva  Nacional  del

PSPV- PSOE des deL XIIIé Congrés Nacional del PSPV des de juliol de 2017.

o SECRETÀRIA GENERAL del PSPV-PSOE de Xàtiva des de març de 2018.

o PRESIDENTA del FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT des de 2015.

o Membre del CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ des de 2015.

o Membre de la Comissió permanent del Consell valencià de cooperació.

o VICEPRESIDENTA de CONFOCOS (Confederación de Fondos de solidaridad y

Cooperación española) des de 2015.
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Trajectòria professional / Trayectoria profesional

 Voluntariat  i  formació en departaments administratius, de compres, logística,
RRHH i mediadora en resolució de conflictes en equips de personal de diferen-
ts associacions, entitats del tercer sector i cooperatives (sense relació laboral ni
remuneració)  fins juny de 1993.

 Controller  de gestió  en  Transportes continuos interiores  S.A.  TRACOINSA
SYSTEM, S.A. (Alginet-Almussafes) des de juliol 1993 fins gener de 2001.

 Cap de l'àrea econòmica i d’administració, amb tasques gerencials  en FONS
VALENCIÀ  PER  LA  SOLIDARITAT  (Xàtiva)  des  de  gener  2001  fins  gener
2012.

 Adjunta a la Direcció de l'oficina del candidat  en PARTIT SOCIALISTA DEL
PAIS VALENCIÀ PSPV-PSOE (València) fins juny 2015.

 Regidora de l’Ajuntament de Xàtiva, amb dedicació  exclusiva des de juny de
2015 fins l’actualitat.
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