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PERFIL

(Barcelona, 1970). Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials i professor titular EU
de dret financer i tributari a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de
Barcelona (a temps parcial) en el seu Departament de Dret Administratiu, Dret Processal
i Dret Financer i Tributari.
La seva dedicació li permet compatibilitzar la seva activitat acadèmica a la universitat on actualment exerceix la docència en diversos ensenyaments de grau i de màster de
les facultats de Dret i d’Economia i Empresa - amb l’activitat professional d’economista
consultor d’organitzacions.
Especialitzat en la gestió empresarial en entorns complexes (públicprivats), ha ocupat
càrrecs de responsabilitat (director, director general, conseller delegat, conseller, …) en
diverses societats mercantils i fundacions privades així com en associacions empresarials
i professionals d’àmbit nacional i internacional (ubicades a Espanya, Bèlgica, Estats Units
i Austràlia).
En el sistema espanyol de transferència de coneixement avançat, a banda de la seva
activitat acadèmica en el si de la Universitat (on ha exercit nombroses funcions
directives i de representació en els òrgans de govern universitaris i interuniversitaris) ha
estat patró de la Fundació Bosch i Gimpera, director de la Fundació d’Alts Estudis
Mercantils, director general d’UB Virtual, sotsdirector general de Les Heures i de l’IL3UB, tresorer de forQ (clúster de les escoles de negocis catalanes) i vicepresident de
l’associació empresarial 22@Network Barcelona.

En l’àmbit de la consultoria estratègica, ha estat director d’assistència tècnica i
consultoria de VIRTUAL EDUCA (iniciativa iberoamericana de cooperació multilateral),
soci fundador de 22SISTEMA (plataforma de serveis professionals dedicada a la
integració del coneixement en entorns complexes mitjançant el pensament sistèmic),
soci d’ENARAH - KOGNITIVE (empresa australiana dedicada a impulsar la productivitat i
l’eficiència interna de les organitzacions), partner de UBIQUITY (agència de branding i
comunicació estratègica), soci fundador de FLOMATTIC (start-up de serveis de
gamificació i geolocalització) i també exerceix de consultor independent amb la marca
EMPOWERING ORGANIZATIONS treballant per a empreses i organitzacions de diferents
mides i sectors (industrial, financer, editorial, educatiu, farmacèutic, comunicació,
hoteleria, serveis ambientals, administració pública,...) en l’àmbit de l’empoderament
de les persones i dels equips en les organitzacions.
Igualment, des de fa uns anys, combina la seva activitat acadèmica i de consultoria amb
el coaching, exercint professionalment de coach coactiu per a empreses i individuals,
mitjançant l’equip de serveis professionals EMPOWERING DECISIONS.

