
	

	

Malgrat que la seua família era de Sant Vicent del Raspeig, Jesús Villar va nàixer a Jaca per un 
trasllat laboral del seu pare fins que amb 7 anys es va mudar a Sant Vicent del Raspeig. Com a 
estudiant es va formar en els locals del Onésimo Redó situats al carrer Cervantes, Torres 
Quevedo i Major fins a la inauguració del col·legi Reis Catòlics. Posteriorment va prosseguir els 
seus estudis en l'IES Sant Vicent. Finalitzada la seua etapa en l'institut, va estudiar ciències  
empresarials en la Universitat d'Alacant carrera que no va arribar a finalitzar. 

 
	Trayectòria professional 

 
En 1985 va començar a treballar en la creació de projectes d'investigació del Departament de Ciències Ambientals i Recursos  
Naturals de la Facultat  de Ciències. Aqueix  mateix  any, també va ser contractat per l'Ajuntament de Sant  Vicent del Raspeig 
per a realitzar el padró municipal d'habitants. 

En 1987 va treballar com a auxiliar administratiu en el projecte "Operadors semipositiu" del Departament de Fonaments 
d'Anàlisi Econòmica de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. 

En 1990, va entrar a treballar en l'acabat de crear Secretariat d'Esports de la UA. 

En 1995 es va convertir en el responsable de la realització i posterior posada en marxa del Pla de Gestió Integrada de l'Esport 
Universitari afavorit pel Consell Superior d'Esports. 

Va estar 14 anys en el Departament de Comptabilitat i Projectes d'una empresa d'Enginyeria. 

Des de 1990 en el Servei d'Esports de la Universitat d'Alacant com a Funcionari de Carrera, Especialista Tècnic en Esports. 
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Trayectòria esportiva/festera/cultura/social 
 
Seleccionador provincial infantil de 1980 a 1982. 

Seleccionador autonòmic sub-16 en 1986 i sub-18 en 1989. 

Entrenador de l'equip femení de Divisió d'Honor des de 1993 a 1998. 

Va ser director esportiu de l'Escola d'Hoquei de la Universitat d'Alacant (1987-1993), de l'Escola Municipal d'hoquei sala 
(1988-1991) i de l'Escola d'hoquei sala del col·legi públic L'Horta (1990-1991). 

Àrbitre nacional d'hoquei. També va ser àrbitre internacional en partits de caràcter amistós entre les seleccions d'Espanya, 
l'Argentina i Anglaterra. 

President del Club Atlètic Sant Vicent Hoquei durant 15 anys. 

 

 

 
Trayectòria política 
 
ORGÀNICA 

Militant del PSOE des de 2006. 

Secretari General PSOE Sant Vicent del Raspeig des de juliol de 2012 a desembre de 2013. 

Membre del Comité del PSPV–PSOE des de 2017. 

 

INSTITUCIONAL 

Regidor a l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig de 2007 a 2015. 

Alcalde de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig des de Juny de 2015. 

 

 


