Joan Ramon Casals i Mata
Molinenc, nascut el 2 d’agost de 1974.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i especialitzat en Dret
Financer i Tributari en les universitats Abat Oliva i Esade. Té Estudis en ciències
polítiques i ciències empresarials.
Va iniciar el seu recorregut professional en l’àmbit privat, i al poc temps ho
compagina amb una de les seves vocacions, la política i el servei públic ,en
especial,
la
seva
vessant
de
proximitat,
les
administracions
municipals. Consolidant així, una àmplia experiència en el món i la gestió
municipal.
Comença la militància política l’any 1993 a la JNC i a CDC.
En l’àmbit de partit ha format part del Comitè Executiu Nacional de la JNC.
Des de l’any 2006 destaca per estar al capdavant del departament de política
municipal de CDC, que assessora alcaldes i regidors de tot el territori. És
membre del Comitè Executiu Nacional de CDC i des de l’any 2012 ostenta la
responsabilitat de Secretari executiu de Territori Política Municipal.
En l’àmbit Molinenc, s'ha format en centres públics de la vila (escola Alfons XIII
i institut Lluís de Requesens). Ha practicat diversos esports, principalment
natació i waterpolo al CN Molins de Rei. És soci de diverses entitats de la vila.
L’any 1997 inicia el seu recorregut com a regidor a l'ajuntament de Molins de
Rei, com a portaveu del grup municipal de CiU.
L’any 2007 es presenta per primera vegada cap de llista de CiU, i és regidor de
promoció econòmica i fira.
L’any 2011 és tornat a elegir cap de llista de la federació i consolida la bona feina
feta per ell i el seu grup, guanyant les eleccions municipals de Molins de Rei.
Fins l’11 d’abril és el 1r tinent d’alcalde, President de l’Àrea de Serveis a les
Persones, regidor de Cultura de Molins de Rei, i portaveu de CiU a aquest
Ajuntament.
Des de l'11 d'abril del 2013 és alcalde de Molins de Rei.
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