CURRICULUM VITAE
JOAN CANALS DAURELLA



FORMACIÓ ACADÈMICA

- 2006-07: Màster d’Hisenda Autonòmica i Local; Universitat de
Barcelona.
- 2001-06: Llicenciatura d’Economia; Universitat de Barcelona.
- 1999-01: Batxillerat de Ciències socials; Centre: Súnion I.C.C.
(Barcelona).
- 1987-97: Graduat escolar; Escola Orlandai (Barcelona).



-

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Novembre de 2017–Actualment: Cap d’Unitat d'administració
econòmica de contractació de la Sots-Direcció general de Finances
de Barcelona de Serveis municipals (BSM).
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- Juny de 2016–Octubre de 2017: Cap d’unitat de coordinació amb
Presidència i coordinació estratègica de Barcelona de Serveis
municipals (BSM).
- Juny de 2011-Maig de 2016: Assessor-tècnic del Grup municipal
socialista a l’Ajuntament de Barcelona responsable de l’àrea de
Finances.
- Desembre de 2009-Maig de 2011: Assessor-tècnic del Primer
Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, responsable de les
àrees de Finances i Promoció Econòmica.
- Maig de 2007-Octubre de 2009: Oficina tècnica del Gabinet del
Conseller del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat
de

Catalunya.

Seleccionat

per

una

de

les

onze

beques

de

col·laboració amb el Departament d’Economia i Finances 20072009. Realització de les tasques pròpies de l’Oficina Tècnica del
Gabinet

del

Conseller

i

del

treball

de

recerca

“Implicacions

econòmiques de l’aplicació de la Llei de serveis socials a Catalunya:
el cas de la dependència”, tutoritzat pel Sr. Guillem López
Casasnovas, catedràtic d’economia de la UPF, i pel Sr. Joan Prats
Cabrera, assessor del Conseller d’Economia.
- Estiu de 2005: Departament financer de la seu social del Crèdit
Andorrà (Andorra la Vella). Realització de projectes d’investigació
sobre productes estructurats, anàlisi de mercats així com tasques
de back i front office.
- Estiu

de

2004:

Caixa

Penedès,

tres

mesos

treballant

en

diverses sucursals del centre de Barcelona. Curs de formació en
activitats financeres a Caixa Penedès.
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ACTIVITAT DOCENT DESENVOLUPADA

- Curs 2016/17–Curs 2018/19: Professor de l’assignatura Gestió
financera del Màster de gestió pública avançada de la Universitat de
Barcelona.
- Curs

2013/14–Curs

2015/16:

col·laborador

docent

de

l’assignatura Gestió financera del Màster de gestió pública avançada
de la Universitat de Barcelona.
- Professor associat del Departament d’Economia i Empresa de la
Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona.
o Gener-març de 2009: Hisenda Pública, assignatura de quart
curs de la Llicenciatura de Ciències Polítiques i de l’Administració.
o Març-juny de 2009: Economia política, assignatura de primer
curs de la Llicenciatura de Dret.
- 2002-05: professor de reforç de les assignatures de matemàtiques
i economia a alumnes de batxillerat del centre Súnion I.C.C
(Barcelona).



IDIOMES

- Anglès: certificat en el Cambridge Proficiency Exam (2005).
Obtenció també dels certificats First i Advanced estudiant al British
Council (Institut Britànic de Barcelona).
- Català i castellà: nivell alt parlat i escrit.
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ALTRES

- Informàtica: coneixements a nivell d’usuari habitual de Microsoft
Office i de navegació per internet.
Novembre de 2007: realització del curs Excel avançat a Gesem
dintre del programa de formació del Departament d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya.
- Estudis de música: grau superior de piano a l’Escola de Música de
Barcelona amb el professor Albert Atenelle.
- Permís de conducció d’automòbils: categoria B (turisme).
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