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DADES PROFESSIONALS  
   

• Coordinador d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de 

Barcelona, des del 24 de juliol del 2019.  

  

Les tasques professionals principals són posar en marxa una nova àrea corporativa i definir 
els seus objectius estratègics, així com llur implantació. En aquesta nova àrea, especialment 

centrada en l’assistència als 311 municipis de la demarcació de Barcelona, així com a la 
resta de consells comarcals i altres governs locals, i des la innovació i modernitat institucional 
s’hi inscriuen les polítiques públiques d’e-govern i e-administració, tecnologies i sistemes 

informàtics, transparència, integritat, govern obert i retiment de comptes. Així com també 
l’assistència local en organització interna en clau d’innovació institucional i formació. I tot en 
el sentit d’oferir al conjunt del municipalisme de les principals eines per configurar una 

veritable estructura de funcionament intern que doni resposta a les necessitats de present i 
futur. Així mateix, s’hi insereixen també les polítiques que, a partir del principi de 
diferenciació, coadjuven a una millor cohesió territorial, en el marc de la demarcació territorial 
de Barcelona, la més diversa demogràficament i geogràficament del conjunt del país.     

  

• Coordinador general de la Diputació de Barcelona, des del dia 10 d’abril del 2012 fins al 

15 de juliol del 2019.  

  

En l’exercici de les funcions pròpies d’aquest lloc de treball he coordinat les més altes 
funcions directives, des d’una perspectiva estratègica i executiva, dels diferents àmbits 
transversals de l’organització (pressupost, estructures directives, tècniques i organitzatives, 

cooperació i assistència local, relacions interinstitucionals etc.), així com també dels seus 
principals ens instrumentals o participats, i diverses relacions amb institucions públiques i 
privades. I tot en el context d’un govern local complex amb una estructura de personal de 

5.000 empleats públics, un nivell mitjà de volum pressupostari de l’entorn de 1.000 milions 
euros anuals i un sistema de treball basat en xarxa que requereix un fort coneixement de les 
necessitats dels governs locals i altres destinataris de les polítiques de la corporació, i del 
seu territori.  

  

• Coordinador de Cooperació i Assistència Local a l’Àrea de Presidència, Diputació de 
Barcelona, des del dia 13 de setembre de 2011 fins al 23 de juliol del 2019.  
  

En el desenvolupament d’aquestes funcions he dirigit, coordinat i impulsat, des de la funció 

directiva, plans i programes de cooperació i assistència local amb uns imports econòmics 
que de l’any 2011 ençà s’han situat a l’entorn dels 2.000 milions d’euros. Tots ells, des de la 
transversalitat, la diferenciació i l’asimetria territorial, i la coordinació de polítiques 

d’assistència tècnica i econòmica bàsica als distints governs locals de la demarcació de 
Barcelona, però també atenent a la seva diversificació econòmica i cohesió social. Aquestes 
tasques, atesa la seva transversalitat, han requerit també d’alta coordinació en la direcció 
dels diferents nivells organitzatius d’aquesta institució.   

  
 Professor associat de Dret Administratiu del Departament de Dret Públic de la     

Universitat Rovira i Virgili (URV), des del curs 2007/2008 fins a l’actualitat, impartint sempre 

quadre docent –que es detallarà més endavant– vinculat al dret administratiu, local i 
urbanístic.  

  

• Advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona des de l’any 2006 i de l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona des de l’any 2022. Tot i que actualment en la 

condició de no exercent, per incompatibilitat amb les tasques assumides a la Diputació de 

Barcelona. En l’exercici privat de la professió l’àmbit de defensa i assistència jurídiques s’ha 
centrat en la representació lletrada d’ajuntaments de dimensió tècnica petita i mitjana, de la 
qual s’obté una clara visió del funcionament ordinari d’aquest tipus de governs locals, i 

sobretot de les seves necessitats.  


