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PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA - Secretaria xeral de Medios

María del Mar Sánchez Sierra
Naceu en A Coruña no ano 1969. É licenciada en Ciencias da
Información pola Universidade de Navarra.
Escoitar



Entidades instrumentais
Outros entes públicos
Xefes/as de gabinete e
xefes/as de prensa
Declaracións de
actividades e bens
patrimoniais
Retribucións do persoal
directivo das entidades do
sector público

Mar Sánchez Sierra

Indemnizacións por
abandono de cargos
Compatibilidade para
membros do goberno e
altos cargos
Códigos éticos ou de bo
goberno
Axenda institucional de
altos cargos
Viaxes de altos cargos
Autorizacións do exercicio
de actividade privada ao
cese de altos cargos

Durante os anos de carreira traballou na empresa Norsan, S.L. e no xornal La
Voz de Galicia. Ademais, estivo encargada da comunicación das Xornadas
Europeas da Xuventude, celebradas en Santiago de Compostela.
Traballou no gabinete de prensa do Instituto Galego da Vivenda e Solo e foi
responsable de comunicación no Complexo Hospitalario de Santiago de
Compostela; da Consellería de Sanidade e Servizos Sociais; do Ministerio de
Sanidade; de Correos e da Vicepresidencia primeira e Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Vivenda da Xunta. Foi conselleira, a proposta do
Grupo Parlamentario Popular, do Consello de Radio Televisión de Galicia.
Desde 2009 exerceu como directora xeral de comunicación da Xunta de
Galicia.

Contacto:
secretaria.medios@xunta.gal
Tel.: 981 545 922/23 - 981
544 899
Fax: 981 541 235
Retribución anual:
Salario: 61.493,74 €
Total anual: 61.493,74 €

Desde febreiro de 2013 é secretaria xeral de Medios.

N Normativa
Decreto 32/2013, do 21 de febreiro, polo que se nomea
secretaria xeral de Medios a María del Mar Sánchez Sierra
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L

Ligazóns relacionadas
Rexistro de Intereses de Altos Cargos – caderno de
actividades

https://archive.ph/T6WTv

1/2

6/3/22, 11:21

María del Mar Sánchez Sierra - Portal Transparencia
Data de actualización: 07/02/2022

TRANSPARENCIA

TEMAS

DIRECTO A

Sobre a transparencia

Participación e relacións coa
cidadanía

Solicitude de acceso á
información pública

Aplicacións móbiles

Transparencia institucional,
organizativa e de planificación

Acceso ao formulario

Portais A...Z

Nivel de transparencia da
comunidade autónoma
Transparencia neste portal
Outras organizacións

Información de relevancia
xurídica
Información económica,
orzamentaria e estatística

Valedor do Pobo / Comisionado
da Transparencia

RSS

Sistema de indicadores da
administración dixital

Información en materia de
persoal
Ordenación do territorio e
medio ambiente

Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal |

https://archive.ph/T6WTv

Apoio á navegación

2/2

