
Xelo 
Angulo 

(Xàtiva, 1970) Des dels 14 anys ha sigut activista en associacions 
juvenils, socials i educatives de la ciutat. Ha pertangut a 
societats musicals per la seua formació elemental en piano; 
esportives de recuperació del folklore i identitat valenciana. 
 
La seua trajectòria professional reglada s'inicia en l'empresa 
privada en 1993 contractada com Controller de Gestió en la 
multinacional del sector automobilistic TRACOINSA SYSTEM S.A. 
Al llarg de més de set anys en l'empresa va adquirir habilitats en 
àmbits de RH, departament de compres, logística i com 
secretària de direcció. Va ser mare en els anys 1999 i 2000, any 
en què gràcies a la seua dilatada experiència professional en 
gestió d'equips va fitxar per una entitat sense ànim de lucre del 
tercer sector especialitzada en cooperació internacional per a 
la seua professionalització, adequació a processos i estàndards 
de qualitat. Va formar 
part de la direcció de la mateixa amb responsabilitats 
d'administració, finances i gerència. Va cessar la seua activitat 
professional en 2015 quan va guanyar les eleccions municipals 
de Xàtiva el PSPV-PSOE. 
 
Afiliada al PSPV-PSOE des de 2006 va ser regidora en l'oposició 
en el consistori de Xàtiva des de 2007. En l'anterior legislatura 
ha sigut membre de l'Executiva Local de Xàtiva com a secretària 
de polítiques públiques i també ha format part de la Comissió 
Executiva Comarcal a La Costera - Canal de Navarrés com a 
secretària de benestar social i igualtat. En el XIII Congrés del 
PSPV-PSOE al juliol de 2017 és elegida secretària de 
Cooperació i Refugiats de la Comissió Executiva Nacional. En 
2018 va ser elegida secretària general de Xàtiva, primera dona 
en els 40 anys d'història de l'agrupació local. 
 
Des de les eleccions de 2015 és Tinent Alcalde del Ajuntament 
de Xàtiva i regidor delegada de Benestar Social, Majors i 
Dependència, Promoció Humana i Cooperació Internacional. 
Alliberada i amb dedicació exclusiva. Ha sigut nomenada pel 
PSPV-PSOE com a Presidenta del Fons Valencià per la 
Solidaritat i és membre del Consell Valencià de Cooperació i 
de la seua Comissió Permanent. 
 
 
@AnguloXelo 
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