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ESTUDIS
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Universitat Autònoma de
Barcelona. Cursos 81/82 a 85/86
Master en Gestió i Administració d’Empreses. Universitat Politècnica de Catalunya.
Cursos 1990/1991
Llicenciat en Dret. UNED. Anys 1995/2001.
Postgrau en Dret Urbanístic. UAB curs 2000/2001

DADES PROFESSIONALS

Gerent de Serveis Municipals de Sant Gregori SA anys 2008-12
Gerent del Consell Comarcal de Gironès des de l’any 1988 fins a l’actualitat.

ALTRES DADES
Cursos : (es relacionen els dels darrers anys)
Escola d’Administració Pública de Catalunya











Jornades sobre l'actualització de la funció pública local. 2005
La gestió local dels serveis d'atenció domiciliària: situació actual, models i
eines. 2005
Els indicadors de Gestió. 2006
Jornada sobre l'Estatut bàsic de l'empleat públic. 2007
Sobre contractes de l'Administració Local. 2008
Jornada sobre la Llei d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
2009
El pressupost dels ens locals. 2009
Jornada sobre les clàusules socials a la contractació. 2009
Jornada sobre la plataforma de serveis de contractació pública. 2011
Jornada sobre la llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
2014



Taller pràctic sobre l'extinció de les concessions administratives. 2014

ACM i FMC.






Seminari d'actualització de la Funció Pública Local. anys 2010-11-12
Llei de Morositat. Endeutament i cancel·lació operacions de crèdit.2011
L'impacte de les lleis òmnibus a l'àmbit local. 2012
Sobre la gestió de personal. 2013
Transparència, accés a la informació pública i bon govern a l'administració
local. 2015

Universitat de Girona.


Certificat d’Aptitud Pedagògica. 1999

Treballs com a professional.


Diferents encàrrecs rebuts com a professional en matèria comptable i
pressupostària, de contractació, estudis de viabilitat econòmica i avaluacions
econòmica i financera de plans d'ordenació urbanística municipal.

Cursos impartits:





Curs sobre la creació d’empreses. UdG 1998
Cursos de formació ocupacional. Centre Empòrium. 96/97
Col·laboracions amb la Cambra de Comerç, Institut Català de la Dona i el
Col·legi d’enginyers tècnics agrícoles per a diferents activitats formatives en
matèria comptable i fiscal.
Seminari i publicació "Organismes especialitzats en la promoció de la igualtat
i marc jurídic de les polítiques d'igualtat per raó de sexe. Implicacions per a
les administracions locals. UdG 2011.

Idiomes:



Català, certificat C de la Junta Permanent del Català
Anglès, First Certificate in English. University of Cambridge. 1993

Altres:






Vocal de l’organisme autònom local Escola de Música del Gironès
Membre de Consorci de Recaptació de Tributs Locals Gironès-Pla de
l’Estany fins extinció 2006.
Assessor de la Fundació Escola Empresa del Gironès fins extinció
Participació en l'elaboració del Pla de Ciutat de Girona 1994.
Director en funcions del Consorci per a la protecció del massís de les
Gavarres. (constitució 1r. Semestre 1999)

En cas de ser necessari es poden acreditar totes les dades amb l’aportació dels
corresponents certificats i títols.

