Baudilio TOMÉ MUGURUZA
Rojen v Leónu v Španiji leta 1962.

Izobrazba
Leta 1985 je diplomiral iz prava na univerzi Complutense v Madridu, leta 1989 pa iz ekonomije in
poslovnih ved na univerzi UNED (državna univerza za študij na daljavo). Leta 1992 je na harvardski
pravni fakulteti magistriral iz prava in programa mednarodnih davkov.
Poklicne izkušnje
Od leta 1993 do leta 1995 je bil predavatelj za področje javnih financ na pravni fakulteti univerze
Complutense v Madridu. Predaval je tudi o davčnih zadevah na šoli za javne finance španskega
ministrstva za gospodarstvo in finance.
Baudilio Tomé Muguruza je leta 1986 postal inšpektor za državne finance, v letih 1988 in 1989 pa je
bil zaposlen kot davčni inšpektor v davčnem uradu v La Coruñi. Nato je delal kot koordinator za davek
od dobička pravnih oseb v generalnem direktoratu za davke in zastopal špansko vlado v delovnih
skupinah Sveta in Komisije. Imenovan je bil za člana gospodarsko-upravnega sodišča v Madridu in na
tem položaju je ostal od leta 1995 do leta 1996.
V obdobju od leta 1996 do leta 2000 je delal v kabinetu španskega predsednika vlade, najprej kot
direktor oddelka za gospodarske in socialne zadeve predsednika vlade, odgovoren za pomoč in
svetovanje predsedniku vlade o nacionalnih in mednarodnih gospodarskih zadevah, tudi za pripravo
zasedanj Evropskega sveta, nato pa kot direktor urada za proračun predsednika vlade, kjer je bil na
položaju podsekretarja. Zadolžen je bil za pomoč predsedniku vlade pri oblikovanju proračunske
politike in nadzoru splošnega državnega proračuna.
Od leta 2000 do leta 2002 je bil državni sekretar za telekomunikacije in informacijsko družbo na
ministrstvu za znanost in tehnologijo.
Leta 2002 se je vrnil v kabinet predsednika vlade kot direktor oddelka za raziskave in politično
komuniciranje, bil pa je tudi generalni sekretar fundacije za analize in socialne študije (FAES).
Trikrat je bil izvoljen za poslanca v španskem parlamentu (osmi, deveti in deseti sklic parlamenta) (v
letih 2004, 2008 in 2011). Bil je član odborov za gospodarstvo in finance, proračun ter znanost in
tehnologijo. Njegova stranka ga je imenovala za predstavnika za finančne zadeve v odboru za
gospodarstvo in finance v španskem parlamentu.
Baudilio Tomé Muguruza je postal član Evropskega računskega sodišča 1. marca 2012 in je bil
imenovan v senat IV „prihodki, raziskave in notranje politike ter institucije in organi Evropske unije”.

