
MARCELA MIRÓ PÉREZ 
 
Nascuda a València en 1952 
 
Estudis 

- Enginyer agrònom per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Agrònoms 
de la Universitat Politècnica de València (UPV), amb el número 1 de la 
seua promoció, havent cursat matèries d’economia i comptabilitat. 

- Va obtenir el grau de Doctor Enginyer en aquesta Universitat amb la 
qualificació d’“Apte cum laude”. 

 
Dades professionals 

- Va exercir des de 1975 com a professora de la Universitat Politècnica de 
València (UPV). 

- Va realitzar treballs lliures professionals com ara projectes i valoracions 
econòmiques. 

- Va obtenir en 1983, per oposició, la plaça de professora agregada 
numerària. 

- En 1989 va guanyar també per oposició la plaça de catedràtica 
numerària de l’Escola Universitària de la Universitat Politècnica de 
València. 

- 1986 a 1987 – Subdirectora cap d’estudis de l’Escola Universitària 
d’Enginyeria Tècnica Agrícola. 

- De juny 1987 a 1995 – Va ser vicerectora d’Estudis i alumnat de la 
mateixa Universitat Politècnica. 

- En l’any 1995 va ser cridada a ocupar els següents càrrecs polítics (com 
a independent) en la Generalitat Valenciana: 

- Directora General de Relacions Institucionals de Presidència de la 
Generalitat (1995). 

- Directora General de Relacions Externes (1996). 
- Posteriorment en 1996 va ser nomenada consellera de Cultura, 

Educació i Esports. 
- Des de 1997 a juliol de 1999 – Consellera de Benestar Social. 

- Des de juliol de 1999 fins a juny 2003 – Presidenta de les Corts 
Valencianes en la V Legislatura. Primera dona en aquest càrrec en la 
Comunitat Valenciana. 

- En el curs 2003-2004 es reincorpora a la seua càtedra a la Universitat 
Politècnica de València, on va exercir durant aquest any la docència 
universitària. 

- Elegida per les Corts Valencianes en maig de 2004 síndica de comptes 
per a un període de sis anys. 

- Reelegida per les Corts Valencianes en maig de 2010 i en juny de 2016 
síndica de Comptes per a un període de sis anys. 
 

D’altres activitats 
- Durant el temps que va exercir la docència va publicar nombrosos 

articles d’investigació en revistes i comunicacions en congressos. 
- Ha participat amb intervencions en conferències, cursos, seminaris i 

jornades relacionades amb la gestió i el control de l’Administració 
Pública 


