DADES PERSONALS
Nom: HERNÁNDEZ BAENA, Fernando
Naixement: 7 de octubre 1955
TITULACIÓ ACADÈMICA


Llicenciatura en Dret per la Universitat de Barcelona (1986). Accés mitjançant les
proves per a més grans de 25 anys (1981).



Diplomat en Funció Gerencial Pública per ESADE (2006)

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Síntesi:
1) Jurista. Advocat especialitzat en la pràctica forense davant les jurisdiccions
social i contenciosa-administrativa (alta en Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona amb 33 anys d’antiguitat, més de 2.000 vistes orals celebrades).
2) Assessor-consultor en negociació col·lectiva, amb participació directa fins a
data actual en la negociació de 66 Convenis Col·lectius d’empresa i Acords
reguladors de condicions de treball de funcionaris.
3) Funcionari públic (TAE Lletrat, Diputació de Barcelona).
4) Formador. Docent universitari.
5) Directiu públic, amb dedicació preferent als {mbits d’organització, serveis
centrals, serveis als governs locals i recursos humans.


Setembre 2019 – Actualitat: Gerent de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet.



2018 – 2019, Tècnic Superior en Dret, Assessor de l’Àrea d’Hisenda i Règim
Interior de Diputació de Barcelona. Dedicació preferent a l’assistència als
ajuntaments de la província en matèria d’organització, recursos interns, recursos
econòmics, reordenació de l’estructura directiva professional i processos de
transformació de les societats mercantils de titularitat municipal.



Maig 2018 – Març 2019, Assignació (per acumulació) de les funcions
corresponents al Delegat de Protecció de Dades de Diputació de Barcelona
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(DPO) d’acord amb les previsions del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament
Europeu i del Consell, amb la finalitat de posar en marxa la nova figura legal
establerta, iniciar l’activitat i complir amb les funcions assenyalades per la
norma, a partir de la seva entrada en vigor.


2017 - 2018 Director d’Organització i Recursos Humans Universitat de Barcelona.



2011 – 2017: Tècnic Assessor de les Àrees d’Infraestructures, Hisenda i
Presidència de Diputació de Barcelona. Funció d’assessorament i suport jurídic
directe a la Presidència de l’Àrea i a la seva Coordinació. Simult{niament,
intervenció en supòsits especials de conflicte (Organisme de Gestió Tributària i
altres) per encàrrec i delegació expressa de la Presidència de l’Àrea d’Hisenda i
Règim Interior.



2010 – 2011 Gerent de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en règim de
comissió de serveis de la Diputació de Barcelona. Encapçalament de l’estructura
directiva i tècnica municipal, presidència del Comitè de Direcció, en directa
dependència de l’Alcaldessa direcció del procés de canvi i reordenació
subsegüent al cas “Pretòria”, direcció dels serveis d’Alcaldia, participació en els
àmbits de la gestió i de la presa de decisions organitzatives estratègiques,
participació i direcció dels òrgans de govern d’empreses i ens municipals
dependents.



2008 – 2009. Coordinador de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de Diputació de
Barcelona. Direcció de l’Àrea (1.500 empleats), responsabilitat plena en els
àmbits de Planificació i execució Econòmica-Pressupostària, Organització,
Recursos Humans, Formació, Tecnologies i Sistemes d’Informació, Contractació,
Edificació, Seguretat i Logística. Participació als òrgans de govern dels ens,
patronats, fundacions i empreses dependents de l’Àrea.



2004 – 2008. Director-Gerent dels Serveis d’Assistència al Govern Local de
Diputació de Barcelona. Creació de la Direcció per incorporar totes les activitats
d’assistència de la Diputació als equips de govern dels ajuntaments en els àmbits
de tecnologies i administració electrònica, organització i valoració de llocs de
treball, formació dels empleats públics, recursos humans, defensa contenciós i
laboral, estudis de qualitat de serveis i altres assistències no estandarditzades,
així com la coordinació i integració de la resta d’{mbits d’assistència (Servei
d’Assistència Econòmica i Servei d’Assistència Jurídica). Creació, impuls i
direcció de la CORH, Xarxa de Gestió del Coneixement en Recursos Humans dels
ajuntaments de la província de Barcelona (Premi Tecnimap 2006)



2001 – 2004. Cap del Servei d’Assistència Local en Recursos Humans de
Diputació de Barcelona. Creació del Servei per prestar assistència en els àmbits
dels estudis organitzatius als ajuntaments de la província, defensa judicial en
contenciós i laboral dels ajuntaments i de la pròpia Diputació, elaboració
d’informes de suport als òrgans de govern locals, assistència i suport a la
negociació col·lectiva de les administracions locals, suport en matèria de
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prevenció de riscos laborals, contractació de personal, instrucció d’expedients
disciplinaris i, finalment, en l’administració dels recursos humans posant en
marxa la secció dedicada a confeccionar les nòmines i seguretat social dels
ajuntaments de població inferior a 5000 habitants.


2001. Ingrés com a funcionari públic de Diputació de Barcelona, Tècnic
d’Administració Especial, Jurista, especialització en recursos humans, funció
pública y Seguretat Social. Accés per concurs-oposició: núm. 1 de la promoció.



1990 – 2001. Exercici professional com advocat, amb despatx propi a Barcelona.
Fundació de l’empresa IURIS FORMA S.L.P., (1995) dedicada a la formació en
matèries jurídiques i a l’activitat professional de l’advocacia, amb dedicació
preferent a l’assessorament de les administracions locals en matèria de funció
pública, relacions laborals i negociació col·lectiva. (expressa declaració de
compatibilitat en el temps coincident amb les funcions públiques).



1991 – 1993. Gerent del PAASIS, Patronat d’assistència mèdica i farmacèutica de
Diputació de Barcelona. Conducció del procés de liquidació del Patronat, previ i
posterior a la integració del personal funcionari de Diputació al règim general de
la Seguretat Social.



1990 – 1991 Tècnic Assessor en negociació col·lectiva i protecció social de
Diputació de Barcelona.



1986 – 1989. Exercici professional com advocat al Gabinet Jurídic de la CONC
(CC.OO.)



1978 – 1985. Reingrés a Mercedes Benz España S.A. en aplicació de la llei
d’amnistia i continuació de la relació com a oficial mecànic, torner.



1974 – 1977. Empleat de Triulzi Hispania Esteban Pla S.A. (THEPSA), oficial
mecànic, especialitat torner.



1969 – 1973. Aprenent de mecànic a Mercedes Benz España, S.A., a partir de 1972
oficial mecànic, especialitat torner.

ACTIVITATS FORMATIVES I DOCENTS


Professor Associat Universitat de Barcelona, Departament de Dret
Administratiu, Dret Processal, Dret Financer i Tributari, Àrea de Coneixement
Dret Administratiu (Curs 2016 fins 2019, renúncia per impossibilitat material de
desenvolupament de l’activitat docent simult{nia a la responsabilitat de la
gerència municipal de Santa Coloma de Gramenet). Impartició de les
assignatures troncals de Grau “Règim d’ocupació pública” i “Intervenció
administrativa en les relacions laborals”.
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Professor assignatura “Racionalització del Sector Públic” en el M{ster Oficial de
Gestió Pública Avançada de la Universitat de Barcelona (Curs 2016 fins 2019,
renúncia per impossibilitat material de desenvolupament de l’activitat docent
simultània a la responsabilitat de la gerència municipal de Santa Coloma de
Gramenet)



Professor col·laborador de l’INAP en el Curs Selectiu per als Funcionaris local
d’Habilitació Nacional (Secretaria, Intervenció i Secretaria-Intervenció) (2016-17
2017-18)



Coordinador de la Secció de Pràctica Jurídica del Seminari de Funció Pública
Local Federació de Municipis de Catalunya (2013 – 2019, renúncia per
impossibilitat material de desenvolupament de l’activitat simult{nia a la
responsabilitat de la gerència municipal de Santa Coloma de Gramenet)



Col·laborador de TEA CEGOS en la impartició de cursos de matèries jurídiques
per a no juristes. (Empleats de Louis Vuitton) (2018-19)



Professor col·laborador de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat
de Barcelona per a la formació dels empleats públics al servei de la mateixa
Universitat (2016 - 2017)



Coordinador del postgrau “Gestió Professional Immobili{ria” organitzat per
l’Escola Universit{ria “Blanquerna” en col·laboració amb el Consell de Col·legis
d’Agents de la Propietat Immobili{ria d’Espanya (2001 a 2005).



Professor de l’Escola Universit{ria “Blanquerna” (Universitat Ramon Llull)
assignatura “Relacions Laborals en les Administracions Públiques” (des del curs
1998-99 fins al curs 2002 – 2003, ambdós inclosos).



Impartició de cursos i mòduls de postgrau a l’Escola d’Administració Pública i
Universitat Pompeu Fabra en matèries de recursos humans, administració
electrònica i organització de l’administració pública (2004-2009).



Col·laboració habitual amb TEA-CEGOS per a la impartició a Madrid, Sevilla,
València, Bilbao i Barcelona dels mòduls sobre “La Reforma de la legislació
laboral” (5 sessions anuals de 8 hores de durada cada una en el període 1994-99)
i “Com millorar l’Administració de Personal” (10 sessions anuals de 25 hores de
durada cada una en el període 1994-2001)

ALTRES ACTIVITATS


1998 – 2012. Membre del Patronat de la Fundació Aspanide, dedicada a la gestió
de serveis integrals per als discapacitats psíquics.
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1997-2000, Secretari de la Fundació “Factor Hum{”, col·laborant amb la seva
primera Presidenta, Excma. Sra. Mercè Sala Schnorkowski, en la seva definició,
redacció d’estatuts, constitució i posada en funcionament.



Membre, des de la seva fundació, de l’Associació Catalana de Gestió Pública.



Membre de la Junta Directiva (Tresorer), de l’Associació Benestar i
Desenvolupament (ABD) i Patró de la Fundació Acción, Bienestar y Desarrollo
(ABD) (2012 - Actual)



Mediador del Consorci d’Estudis de Mediació i Conciliació de l’Administració
Local (CEMICAL) per Acord de la Junta de Mediació i Conciliació de data 25 de
febrer de 1997, fins l’actualitat.



Director del projecte “la Corh, Gestió del coneixement en xarxa”, Premi
Tecnimap 2006 (Sevilla) per a projectes d’administració electrònica atorgat pel
Ministeri d’Administracions Públiques i, posteriorment, Premi Ortuño 2014 de
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya .

Barcelona, octubre de 2019
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