CURRICULUM XAVIER PADRÓS

Perfil acadèmic
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i Mestratge en Dret de Catalunya per
la Universitat Autònoma de Barcelona.
Perfil professional
Pertany al Cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya i ha ocupat diversos càrrecs
en els serveis jurídics del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat, on
també ha estat Director de Serveis (1994-2006) i Director General de Contractació
Pública (2006-2011).
Des del gener del 2011, presta els seus serveis com a Advocat de la Generalitat al
Gabinet Jurídic de la Generalitat, on ocupa en l’actualitat el lloc de Responsable
de l’àmbit d’estudis jurídics.
Perfil docent
A més de la seva activitat professional a l’Administració, és, des de l’any 1995,
professor associat de Dret Constitucional de la Facultat de Dret de la
Universitat de Barcelona i anteriorment ho va ser de la Facultat de Dret de la
Universitat Autònoma de Barcelona (1989-1995).
Publicacions principals
Ha publicat diversos treballs en matèria de dret públic, finançament autonòmic i
contractació pública.
-

En l’àmbit del dret públic, és coautor, junt amb els professors ALBERTÍ, Enoch,
AJA, Eliseo, FONT, Tomàs i TORNOS, Joaquin, del Manual de Dret Públic de
Catalunya. Madrid/Barcelona: MarcialPons/Institut d’Estudis Autonòmics,
2002,3ª edició.

-

En matèria de finançament autonòmic, ha vingut coordinant la part destinada
a l’anàlisi dels pressupostos i de la normativa pressupostària i financera de les
Comunitats Autònomes, en els successius Informes sobre les Comunitats
Autònomes que, des de 1991, publica anualment l’Institut de Dret Públic.

-

Sobre contractes públics, és autor de nombroses publicacions, entre d’altres:
“La Llei de Contractes del Sector Públic i les competències de la Generalitat de
Catalunya sobre contractació: possibilitats de desenvolupament”. Revista
d’Estudis Autonòmics i Federals, núm. 6 (abril 2008), p.233-271.

“La contratación pública en tiempos de crisis económica: medidas, proyectos,
reformas”. Anuario del Gobierno Local 2009. Instituto de Derecho Público:
Barcelona, 2010, p.187-209.
“Le contrat de partenariat à la lumière de l’expérience espagnole“. REGOURD,
Serge, RAPP, Lucien (Dir.). Du contrat de partenariat au marché de partenariat,
Brusel·les: Larcier/Bruylant, 2016, p. 307-326.
“La contractació pública entre 2007 i 2017: temps de crisi, temps de canvis”.
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 56 (2018), p.78-104.
Com a coautor:
MALARET, Elisenda, PADRÓS, Xavier, “Activité contractuelle et gestion publique:
entre tradition et nouvelle approche”. MULLER, Étienne (Dir.). La commande
publique, un levier pour l’action publique? Paris: Dalloz, 2018, p.179-203.

Projectes i grups de recerca
Actualment participa, en qualitat de col·laborador, en els projectes i grups següents:
Projecte de recerca del Ministeri d’Economia i Competitivitat “El alcance del control
jurisdiccional de las decisiones de los órganos administrativos colegiados
dotados de autonomía funcional”, la investigadora principal del qual és la Dra.
Elisenda MALARET GARCÍA, Catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat de
Barcelona.
Grup de Recerca Consolidat (“Grup d’Estudis Constitucionals”), el responsable del
qual és el Dr. Enoch ALBERTÍ ROVIRA, Catedràtic de Dret Constitucional de la
Universitat de Barcelona.
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