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CURRICULUM VITAE                                                                 A    

 

Grau en Ciències i Tecnologies de l’Edificació per la Universitat Ramon Llull. 

Diplomat en Arquitectura Tècnica per la Universitat Politècnica de Catalunya. 

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL                                                   L  

 

President del Port de Barcelona des del 2 de juliol de 2021. 

Diputat electe de Junts per Catalunya a la XIV Legislatura del Parlament de 

Catalunya. 

Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya durant la XII 

Legislatura, departament responsable de les polítiques ambientals, l’ordenació 

del territori i l’urbanisme, l’habitatge, les infraestructures, la mobilitat i la 

logística. 

Ha ocupat diverses responsabilitats al Govern de la Generalitat de Catalunya, 

essent les més rellevants les de Director de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i 

president de CIMALSA (2013-2018), empreses públiques de transformació de sòl 

per a l’activitat econòmica i residencial i la promoció pública d’habitatge; 

Secretari de Territori i Mobilitat (2011-2012); Director general d’Arquitectura i 

Habitatge (2001-2004) i Cap de Gabinet del Conseller de Política Territorial i 

Obres Públiques (1997-2001). 

Ha estat regidor electe de l’àmbit municipal en dues ocasions, exercint de Tinent 

d’alcalde d’Urbanisme, Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès (2015-2018) i regidor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (1993-

2003). 

En l’àmbit privat ha treballat al sector immobiliari (2004-2010), i vinculat a 

aquest sector, ha estat Vicepresident de l’Associació de Promotors immobiliaris  

 



 

 

 

 

 

 

 

de Mallorca, membre del Consell d’administració de l’Institut Balear de 

l’Habitatge i vocal de la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de 

Mallorca. 

Ha estat docent del programa de Màster de Project Management en Edificació de 

la Universitat Politècnica de Catalunya. 

 

 

RETRIBUCIÓ                                                                              Ó  

 

De conformitat amb el que preveu l'art. 4. Tres del Reial Decret-llei 2/2020, de 21 

de gener, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit 

del sector públic, la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri 

d'Hisenda, ha establert mitjançant Resolució signada (PP Ordre HAP/316/2019, de 

12 de març, BOE 20/03/2019) amb data 26/02/2020 i registre d'entrada en aquest 

organisme el 16/03/2020 l'actualització retributiva aplicable als Presidents i 

Presidentes de les Autoritats Portuàries. 

En compliment de la mateixa, amb efectes de 01/01/2020, la retribució total serà 

de 114.063,92 € i estarà conformada pels següents conceptes: Retribució bàsica 

anual de 87.728,62 € pagadors en dotze mensualitats més dues pagues 

extraordinàries; i la retribució variable d'26.335,30 €, distribuïda en 12 

mensualitats. 

Aquests conceptes han d'incloure qualsevol retribució en espècie i les percepcions 

que poguessin derivar-se de l'assistència a qualsevol Consell d'Administració de 

conformitat amb el que estableix la Llei 3/2015, reguladora de l'exercici de l'alt 

càrrec de l'Administració General de l'Estat. 

 

Ports de l'Estat.- Madrid, 19 de juliol de 2021. 

(N / REF: Exp. 299/21; 113/20; 114/20) 

 

                                                                    


