
INFORMACIÓ 
PERSONAL

Moncho Matoses, Maria Pilar 

c/ Sequial 55-3, 46410 Sueca –València
 655940819    
 mapi.moncho@gmail.com 

EXPERIÈNCIA 
PROFESSIONAL  

Des de l'any 2003 estic en la política activa, treballant 
per a les persones. Les meues competències  han 
estat diverses, he portat educació, esports, serveis 
socials, serveis municipals, participació ciutadana, 
turisme, la EPEL Aigúes de Sueca.
 Sempre pensant en el benefici del ciutadà com a 
objectiu prioritari.

La meua formació acadèmica universitària comença 
en magisteri perquè estic convençuda que la educació 
és la base de tota societat.
 En acabar la carrera em vaig formar en un master de 
Logopèdia de dos anys. Ajudar a les persones i sobre 
tot als xiquets es va convertir en una necessitat vital a 
la que he dedicat molts anys.

COMPETÈNCIES 
PERSONALS

 

LLengua materna Valencià, encara que em vaig criar al sud de la 
península, al poble on els valencians anaven a fer 
arròs, La Isla Mayor (Sevilla)

Competencias 
comunicatives

Acostumada a parlar en públic i als mitjans de 
comunicació per la meua formació acadèmica i pels 
anys de dedicació a la política.



Competències en 
organització i 

gestió.

Actualment sóc regidora de Serveis Municipals, baix la 
meua responsabilitat està tota la plantilla de xòfers, 
electricistes, jardiners, fontaners, peons d'oficis 
múltiples, socorristes de platges, personal sanitari, etc. 
També tinc delegada la competència de Serveis 
Socials, amb ella tots els treballadors del Centre 
Ocupacional, de la Residència de Majors, l'equip de 
base de serveis socials, dependència i atenció als 
menors. Per últim a l'ajuntament de Sueca tinc la 
responsabilitat de la DIAC ( Departament d'Informació i 
Atenció al Ciutadà) on set professionals atenen per 
ajudar en allò que necessiten els veïns, sabent que 
són el primer contacte del poble amb l'administració 
municipal. Ostente la vicepresidència de la EPEL 
Aigúes de Sueca que gestiona el cicle integral de 
l'aigua de tot el municipi.
Vicepresidenta de la Mancomunitat de la Ribera Baixa i 
presidenta de Riberaturisme,  càrrecs que em  donen 
una gran visió de la Ribera.

Competències 
relacionades amb 

els càrrecs.

Les meues competències a l'ajuntament de Sueca fa 
que conega l'organització, gestió i fiscalització de la 
feina per a la neteja de les platges, el socorrisme, del 
funcionament i estalvi de l'enllumenat públic, 
cementeri, transport urbà,platges adaptades, 
residència de majors, centre ocupacional, neteja 
d'edificis públics, etc. i l'optimització del treball i 
recursos en tots els àmbits.


