
ANTONIO MIRA-PERCEVAL PASTOR 
 
 
Estudis 

- Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de 
València i Auditor de Comptes 

- Anglés: First Certificate in English (Universitiy of Canbridge, 1976)  

- Francés: Nivell C1 (Centre d’Idiomes. Universitat de València, 2014)  

 
Dades professionals 

- El 1979 va obtenir plaça de subinspector en la Delegació del Ministeri 
d’Hisenda d’Alacant, que va exercir fins a mitjan 1983. 

- En aquesta última data va concórrer a les eleccions municipals en les 
llistes del Partit Socialista i va ser regidor de l’Ajuntament d’Alacant entre 
1983 i finals de 1999. 

- Entre juny de 1983 i juliol de 1999 va ser diputat provincial per elecció 
indirecta i va exercir successivament els càrrecs de diputat d’hisenda i 
vicepresident de la Diputació Provincial d’Alacant, president de la 
Diputació i portaveu del grup socialista. 

- En gener de 2000 es va incorporar a l’empresa Gestió Tributària 
Territorial, SA. En aquesta empresa va exercir els càrrecs de director de 
projectes i de subdirector general de gestió fins a juliol de 2004. 

- Elegit por les Corts Valencianes en maig de 2004 síndic de comptes 
para un període de sis anys. 

- Reelegit per les Corts en maig de 2010 i en juny de 2016, síndic de 
comptes per a un nou període de sis anys.  

 

D’altres activitats 

- Beca d’un any d’estudis als Estats Units d’Amèrica concedida per AFS 
International Scholarships. 

- Està en possessió de la medalla d’or de la Universitat d’Alacant. 

- Ha sigut professor associat i honorari de Teoria Econòmica i d’Història 
del Pensament Econòmic en la universitat esmentada. 

- Ha traduït al castellà l’edició del bicentenari de La riquesa de les nacions 

d’Adam Smith 

- Ha participat com a professor i ponent en nombrosos cursos, seminaris i 
jornades relacionats amb la gestió i el control de l’Administració Pública, 
així com en congressos d’auditoria pública.  


