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David González Martínez 
 
Formació Acadèmica 
Llicenciat en Sociologia per la Universitat d’Alacant, promoció 1995-2000.  
 

Investigacions, premis i beques 
Beca d'investigació sobre “Lleialtats i actituds lingüístiques en entorns 
urbans: Elx, Castelló i Alacant”, finançada per la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana i coordinada pel Catedràtic 
Rafael Castelló i Cogollos. Maig-Novembre de 2000.  

Guanyador del ‘Premio Gandia de proceso de datos’, 2a edició, organitzat 
per l’empresa TESI. Gener - maig de 2001.  

Beca d'investigació sobre “Canvis d’estructura social en lleialtats i actituds 
lingüístiques de la societat valenciana: 1992 - 1995”, finançada per la 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana i 
coordinada pel Catedràtic Rafael Castelló i Cogollos. Maig - Novembre de 
2001.  

Ponència i assistència al Congreso Español de Sociología. Exposició de 
‘Lealtades y actitudes lingüísticas hacia el valenciano en los entornos urbanos 
de la Comunidad Valenciana’. Salamanca, Setembre de 2001.  

Ponència en els Cursos d'estiu organitzats per la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència, en la secció sobre la ’Situación social de la lengua’ amb 
‘Competencia, uso y valoración social del valenciano’. València, juliol de 
2001.  

Estudi ‘El Asociacionismo de los inmigrantes en el primer mundo. El caso de 
Alicante’. Treball finalista del Premi Alacant Cívica 2001. 
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Experiència laboral 
Temporades d’estiu i caps de setmana desde 1997 fins 2000 inclòs: 
diferents llocs de treball a Oliva Nova Golf Beach & Golf Hotel: botons, 
cambrer i ajudant de recepció.  

1 Juny - 31 de setembre de 2001: Entrevistador (en Mistery Shopping i en 
Hall Test) per a l'empresa de treball de camp Fieldwork Insitu SL, així com 
per a la d'investigació de mercats Market AAD, Investigación de Mercados.  

1 de novembre de 2001 - 31 de gener de 2002: Agent Censal de l'INE 
(Instituto Nacional de Estadística), en els "Censos de Población y Vivienda 
2001".  

22 de maig - 20 de novembre de 2002. Administratiu i gestor de patis al 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (en les oficines d'Albaida, 
Cullera-Dr. Alemany i Valencia-La Fe).  

4 d’abril – 3 d’octubre de 2003: Tècnic quantitatu en investigació de mercats 
a Eurodesarrollo Consulting S.L. (València).  

7 d’octubre – 10 de desembre de 2003: Tècnic quantitatiu en investigació de 
mercats a Aixa Investigación y Estrategia S.L. (Barcelona).  

8 de gener – 30 de març de 2004: Peo de producció a Ortiz (Ondara). !  

1 de setembre (2006) – 30 d’abril (2007). Coordinador de camp del projecte 
“La revernacularització del valencià a la ciutat d’Alacant” (ISBN 978-84-9965-
001-2, dipòsit legal: BI-2470-2010).  

	  

Trajectòria política 
Afiliat al BLOC des de l’any 2001. Ha ocupat diferents llocs de responsabilitat 
en l’organització, a nivell local i comarcal. Actualment és membre del Consell 
Nacional del BLOC i del Consell General de Compromís. 

Des d’abril de 2004 ha estat regidor en l’Ajuntament d’Oliva fins l’actualitat, 
per BLOC-Compromís. A més de portaveu del grup muncipal, ha estat 
regidor de Comerç, Mercats i Consum (2004-2011); alcalde (juliol 2012 – 
desembre 2013); regidor d’Ocupació i Empresa, Cultura, i Recursos Humans. 
En l’actualitat és l’alcalde d’Oliva. 


