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FORMACIÓ ACADÈMICA


LLICENCIATURA EN DRET, Universitat de Barcelona (1.988/1.994).



CURS DE POST-GRAU D’ESPECIALITZACIÓ EN GESTIÓ URBANÍSTICA, Facultat de Dret
de la Universitat de Barcelona (1995)



DIPLOMATURA DE POST-GRAU DE DRET URBANÍSTIC, Planejament / Gestió
urbanística / Disciplina urbanística, Universitat Autònoma de Barcelona i Associació
Catalana de Municipis i Comarques (2001-2002)



DIPLOMATURA DE POST-GRAU EN GESTIÓ I DRET LOCAL, Escola d’Administració
Pública de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona (1er curs) Universitat
Rovira i Virgili (2on curs). (2005-2006)



Doctorant a la Universitat Rovira i Virgili amb el projecte: “La conflictivitat en la
jurisdicció contenciosa administrativa entre administracions públiques” (2018)

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (dels últims 5 anys)


De juny de 2017 fins l’actualitat:
 Director del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya
 Membre de la Comissió Jurídica Assessora.
 Membre de la Comissió de Codificació de Catalunya i de l’Observatori de Dret
privat de Catalunya.
 Membre de la Comissió bilateral Estat-Generalitat en matèria de conflictivitat,
traspassos i infraestructures.
 Vocal de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat.
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 Membre de la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert de
la Generalitat.
 Membre del Consell Rector del Centre d’estudis Jurídics i Formació
Especialitzada.


De juny de 2015 fins juny 2017: Secretari General del departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. Des del mes de gener de
2016, Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.



D’agost de 2011 fins juny 2015: Coordinador general de l’Ajuntament de Mataró.
Funcions: Gerencials, direcció de projectes, Cap de recursos humans, coordinació
equip directiu, empreses públiques, organismes autònoms i consorcis.



De desembre de 2009 fins agost de 2011: Gerent i Cap de Gabinet de l’Alcaldia de
l’Ajuntament de Premià de Mar. Funcions: Gerencials, director de projectes,
coordinació equip directiu.



De setembre de 2003 fins desembre de 2009:
 Secretari de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, del Patronat Municipal
d'Esports i del Patronat Municipal de Cultura i Educació.
 Secretari de la Junta General i el Consell d'Administració de la societat municipal
LES FRANQUESES ENTORN VERD, S.A.
 Secretari de la Junta General de la societat municipal LES FRANQUESES
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, S.L.
 Coordinador General de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Organismes
autònoms i societats municipals.
 Funcions: Gerencials, planejament i gestió urbanística, assessorament jurídic,
cap de Recursos Humans, gestió de subvencions, contractació d’obres, serveis
subministraments i consultoria, responsable programes europeus, fedatari
públic, supervisió circuits administratius, representació en assumptes
contenciosos, cap del Servei d’atenció a la ciutadania i implantació de NTIC...



De juny de 1997 fins setembre de 2003:
 Secretari-Interventor, Tècnic d’Administració Especial.
 Cap dels serveis jurídics.
 Excm. Ajuntament de la Vila de Sallent (Bages).
 Funcions: Gerencials, planejament i gestió urbanística, assessorament jurídic,
secretari i interventor, Cap de Recursos Humans, gestió de subvencions,
responsable programes europeus, fedatari públic, supervisió circuits
administratius, representació en assumptes contenciosos..
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EXPERIÈNCIA DOCENT


Des de 1999: Professor-tutor de les pràctiques dels alumnes de la Diplomatura de
Gestió i Administració Pública a la Fundació Universitària del Bages (UAB)



Des de 2000: Tutor-supervisor de les practiques realitzades pels alumnes
d’Estadística de la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona.



Any 2002: Conferenciant en les jornades JOVENTUT I TERRITORI organitzades pel
Consell Comarcal del Bages.



Des de 2003: Tutor-supervisor de les pràctiques realitzades pels alumnes de la
Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona (Pràcticum II).



Any 2004: Presentació de la ponència “Atenció al ciutadà. La tecnología com a motor
de la reenginyeria de processos”. Jornada organitzada per l’empresa ABSIS, Reus, 26
d’octubre de 2004.



Des de 2004: Professor col·laborador de dret administratiu del Servei de Formació
Local de la Diputació de Barcelona.



Any 2006: Presentació de la ponència “Els tràmits on-line. Cap a un nou model de
gestió”. Jornada organitzada per l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.



Any 2014: Presentació de la ponència “El procés de desmantellament de societats
municipals i consorcis en aplicació de la LRSAL”. Matinals Enric Prat de la Riba, UAB.



Participació en el VIè Fòrum d’actualització en dret Local. Ponència: “Com afrontar
la reforma local a Catalunya”. Universitat Rovira i Virgili



Any 2015: Participació, com a ponent, en la Jornada sobre el projecte de llei de
simplificació administrativa organitzada per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.



Any 2016: Participació com a ponent en el Seminari d’Actualització Jurídica
organitzat per la Diputació de Girona i la Universitat de Girona amb la ponència “La
Transparència en la contractació pública”.



Participació com a ponent en les jornades sobre Govern Obert i nova gestió pública
organitzades per la Universitat Pompeu Fabra.



Participació com a ponent en les jornades organitzades per la Diputació de
Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili amb la ponència “L’estat del món local a
Catalunya”.



Participació com a ponent en les Matinals Prat de la Riba organitzades per l’ACM i la
UAB amb la ponència “L’APLICACIÓ DE LA LRSAL A CATALUNYA A LA LLUM DE LA
DOCTRINA CONSTITUCIONAL (STC 41/2016, de 8 de març)



Conferència inaugural del Mestratge en Gestió i dret local de la Universitat
Autònoma de Barcelona “Impuls de les iniciatives legislatives amb afectació al món
local”
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Any 2018: Conferència inaugural del Màster en Govern Local (VI), edició Lleida,
Fundació Aula d’Alts estudis electes, Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics
Locals.



Conferència inaugural Aula Contenciosa Administrativa Juli Gens i Rivalt, Col.legi
d’Advocats de Reus, “La conflictivitat entre l’Estat i la Generalitat en la jurisdicció
contenciosa administrativa”.



Participació com a ponent del Mestratge en Gestió i dret local. UAB amb la ponència
“La jurisdicció contenciosa administrativa”.



Any 2019: Professor contractat a temps parcial, departament de dret administratiu
de la Universitat de Barcelona, Mestratge d’accés a l’advocacia (assignatura: litigació
administrativa).

ACTIVITATS EXTRALABORALS


Des de 1995: Advocat col·legiat com a exercent en el Col·legi Oficial d’Advocats
de Sant Feliu de Llobregat.



Des de 1996: Representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya en
els Tribunals d’oposicions i concursos per proveir llocs de treball a les
administracions locals de Catalunya.



Des de 1997: Col·laboracions amb diferents equips d’arquitectura, en matèria de
planejament i gestió urbanística. Treballs realitzats:
 Redacció del Pla Especial de la Plaça de la Vila (Sant Fruitós de Bages-1998).
 Redacció del Pla Especial Riu d'Or (Sant Fruitós de Bages-1998).
 Redacció del Pla General d'Ordenació Urbana del municipi de Sallent (1.999).
 Redacció del Pla Parcial del Polígon Industrial Pla del Mas (Sallent-1999).
 Elaboració de l'inventari de béns immobles de l'Ajuntament de Castellcir
(1999).
 Redacció del projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació núm. 4
(Sallent-2001).
 Membre de l’equip redactor dels Plans Parcials "PP4 Can Coll" i "PP3 Les
Escoles" del municipi de Santa Maria de Martorelles (2000-2002)



2003-2009: Assessor jurídic de la FUNDACIÓ "LES FRANQUESES PER A LA GENT
GRAN".



2005-2008: Membre de l’equip redactor del Pla d’Ordenació Urbanístic
Municipal de Castellcir (Vallès Oriental).



2007: Membre de l’equip redactor del Pla Especial d’Ordenació de la Vall Salina,
al municipi de Cardona (Bages).
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2007-2011: Assessor jurídic dels ajuntaments de Sallent, la Palma de Cervelló i
Castellcir. Representació i defensa de les administracions en els procediments
contenciosos administratius.



2008-2009: Representant de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a
l’Autoritat Metropolitana del Transport Urbà.



2008-2009: Representant de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès al Pla
Director per la Societat del Coneixement dels municipis de Granollers, la Roca
del Vallès, Canovelles i les Franqueses.



2008-2012: Assessor jurídic – consultor en matèria de dret administratiu de la
societat AIGÜES DE BARCELONA, S.A.



2012: Membre de la comissió d’experts del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, per la redacció de la Llei de Governs i Finances Locals
de Catalunya.



2012: President de la Comissió per la redacció de la Llei de Governs Locals de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.



2013: Membre del comitè de redacció de la Llei de simplificació administrativa
per l’administració local.



2014: Secretari de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU).



2016: Membre del grup redactor del projecte de llei sobre mesures urgents de
protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió
social.

