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FORMACIÓ ACADÈMICA
Llicenciat en Dret, Universitat de Barcelona, 1997.
Diplomatura de Postgrau en Dret Immobiliari i Urbanístic, Universitat Pompeu Fabra,
1999-2000.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL


Despatx propi, especialitat en Dret Administratiu: habitatge i urbanisme, (gener
2.005 – actualitat).



Despatx "Ballbé Advocats Associats S.C.P." (març 2001 – desembre 2.004).



Despatx Advocat Tomàs Pou Viver (setembre 1997 - Març 2001).



Membre de la Comissió Permanent per a la redacció del Pla Director Urbanístic de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en les taules de Polígons d’habitatge i teixits
residencials d’ alineació en els anys 2016 i 2017.



Membre permanent de les “Jornades sobre l’Estudi de mesures normatives dirigides
a l’impuls de l’habitatge assequible a la ciutat de Barcelona i de la lluita contra los
processos especulatius que afecten l’habitatge”, organitzades per l’Ajuntament de
Barcelona, en els anys 2016 i 2017.



Membre del Consell Assessor de l’Observatori d’Habitatge de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona des del mes d’abril de 2018.
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Des del mes de febrer de 2008, lletrat extern de l’Ajuntament de Barcelona per a
l’assessorament general en matèria d’habitatge per a l’elaboració d’estratègies
d’actuació en aplicació de l’ordenament jurídic vigent. En l’any 2018, col·laboració
en la redacció de la Modificació del Pla General Metropolitano de Barcelona en
matèria d’habitatge.



Des de l’any 2008, lletrat extern de les empreses municipals de Ajuntament de
Barcelona (BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA, S.A., FOMENT DE CIUTAT, SA i
SOCIETAT DE REHABILITACIÓ I GESTIÓ, S.A.) i, actualment, de l’lnstitut Municipal de
l’Habitatge (IMHAB), amb les següents funcions:



Elaboració de Projectes en matèria d’habitatge en desenvolupament de la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge, per combatre les conductes
abusives en aquesta matèria i per garantir l’accés a l’habitatge en condiciones de
vida digna.



Assessorament i mediació en matèria d’assetjament immobiliari a l’Oficina
d’habitatge del Districte de Ciutat Vella.



Elaboració d’estratègies, projectes i protocols d’actuació en matèria d’habitatge.



Entre els anys 2008 i 2010, Redacció del Programa “Pla Dintres” per a la rehabilitació
i conservació dels immobles habitats en situació de molt deficient conservació, i,
entre els anys 2011 i 2015, assessorament per a la seva implementació.



Assessorament per a la redacció d’estratègies, projectes i protocols d’actuació en
la Unitat de disciplina d’Habitatge i Direcció jurídica dels procediments sancionadors.



Des de l’any 2016, assessor extern de la Diputació de Barcelona per a l’elaboració
d’estratègies d’actuació als Ajuntaments de la província de Barcelona, en matèria
d’habitatge.



Assessor jurídic extern de l’Agència de Residus de Catalunya (actualment)t.



Assessor jurídic extern de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires (actualment).



Assessor jurídic de l’Ajuntament de Molins de Rei (actualment).



Assessor jurídic extern de la Societat “BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A.”,
participada per l’Ajuntament de Barcelona, les empreses estatals Adif i RenfeOperadora i la Generalitat de Catalunya, per l’assessorament jurídic en la redacció
del Pla de Millora Urbana per a l’ordenació de l’entorn de l’Estació de la Sagrera i
redacció i gestió del Projecte de reparcel·lació del sector, en col·laboració amb el
despatx d’arquitectes Jordi Carbonell & Associats (2005-2011).



Assessor jurídic de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat (2005-2008).



Assessor jurídic extern de l’Ajuntament de Tossa de Mar entre els anys (2005 i 2007).



Litigació administrativa i contencions administrativa per particulars.
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EXPERIÈNCIA DOCENT


Professor associat del Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret
Financer i Tributari (2019).



Professor associat de Dret Públic a l’Escola de Policia de Cataluña (2005 a 2007).



Ponent de la Diputació de Girona en sessions continuades sobre els procediments
de mobilització de pisos buits i ocupacions irregulars d’habitatge (2016).



Ponent en la impartició dels cursos de dret processal contenciós–administratiu i
d’Urbanisme en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.



Ponent de la Diputació de Barcelona per als procediments de disciplina en matèria
d’habitatge (2015 i actualment)

PUBLICACIONS


“El derecho a la vivienda en el casco antiguo de Barcelona” Revista Cuadernos de
Investigación en Urbanismo QRU, núm. 8/2017, págs. 104-117, Universitat
Politécnica de Catalunya.



“Protocol d’intervenció municipal en la desocupació permanent d’habitatges”
Càpsules d’Habitatge, núm. 4/2017, Observatori Local d’Habitatge, Diputació de
Barcelona.



“Protocol d’intervenció municipal en l’ocupació irregular d’habitatges. Les ordres de
conservació”, Càpsules d’Habitatge, núm. 5/2017, Observatori Local d’Habitatge,
Diputació de Barcelona.



“La defensa del Derecho a la vivienda con la Ley en la mano”, Revista Barcelona
Metrópolis, núm. 107/2018.



“El precio de la vivienda y las actuaciones públicas de rehabilitación urbana”, Diari
Ara, 8 de abril de 2018.



“La deriva cap el canibalisme habitacional”, Diari Ara, 14 de febrer de 2019.

