CARLES MESTRES I MARCH
Data de naixement: 26 de novembre de 1962
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

•

Director de Serveis d’Alcaldia de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet des del dia 1 de juliol de
2011 fins a l’actualitat.

•

Patró representant de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet al Patronat de la Fundació benèfica
privada Hospital de l’Esperit Sant, des del dia 21 de juliol de 2011 fins a l’actualitat.

•

Director de Comunicació local de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet des del dia 1 de febrer
de 2010 fins al dia 30 de juny de 2011.

•

Director de l’Àrea d’Alcaldia de l’Ajuntament de Gavà i Gerent de l’Institut Municipal per a la Promoció
i Activació de la ciutat (IMPAC), des del dia 28 de juny de 2007 i fins el dia 31 de gener de 2010.

•

Membre conseller del Gavanenca de Terrenys i Inmobles (GTI) de l’Ajuntament de Gavà, des del dia 5
de juliol de 2007 fins el dia 28 de gener de 2010.

•

Membre Conseller de Gavà Televisió, des del dia 30 juny de 2005 fins el dia 31 de gener de 2010.

•

Cap del Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament de Gavà i Gerent de l’Institut Municipal per a la Promoció i
Activació de la ciutat (IMPAC), des del dia 3 de gener de 2005 i fins el 27 de juny de 2007.

•

Director de Serveis de Comunicació de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat des del dia 18 de
juny de 2003 fins al dia 31 de desembre de 2004.

•

Membre del Consell d’Administració de l’empresa municipal La Farga SA de L’Hospitalet de Llobregat,
com a responsable dels mitjans de comunicació municipal (Ràdio L’Hospitalet, L’Hospitalet. Diari
Informatiu de la Ciutat, Televisió de L’Hospitalet i Canal-h.net), des del dia 2 de juliol de 2003 fins al dia
1 de desembre de 2004, data en la qual és nomenat conseller-delegat dels mitjans de comunicació
dins d’aquest consell.

•

Director de Serveis de Comunicació i Imatge de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat des del dia 8
de juliol de 1999 fins el dia 13 de juny de 2003.

•

Director Tècnic de Comunicació i Imatge de l’Ajuntament de L’Hospitalet des del dia 1 de gener de
1996 fins el dia 2 de juliol de 1999.

•

Assessor tècnic de la Direcció de Comunicació de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat des del dia
11 de juliol de 1995 fins al dia 31 de desembre de 1995.

•

Corresponsal a L’Hospitalet i Baix Llobregat del diari Avui, TVE –un any- i La Vanguardia (des del 1990
fins al juny de 1995).

•

Redactor de les publicacions comarcals de L’Hospitalet i Baix Llobregat El Llobregat i El Nou
Llobregat (anys 1987 i 1988).

•

Durant els anys que cursava la carrera universitària de periodisme, col·laborador en les emissores
municipals Ràdio L’Hospitalet i Ràdio Sant Vicenç dels Horts.

FORMACIÓ
•

Jornades directives de la Comissió Tècnica. Santa Coloma de Gramenet, maig 2010.

•
•
•
•
•
•
•
•

Diplomat en funció gerencial en les administracions públiques. ESADE. Barcelona, 2004.
Seminari de la normativa de riscos laborals a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, 2004.
Seminari sobre el desenvolupament del potencial directiu (DPD), 2004.
Seminari de Comunicació Local –ACIAL.: “Periodisme institucional. Mitjà digital”. Universitat
Autònoma de Barcelona (Bellaterra), novembre 2001.
Seminari de Comunicació Local –ACIAL.: “La comunicació interna a les administracions locals”. Rubi,
novembre 1999.
Seminari de Comunicació Local –ACIAL.: “La rendibilitat política de la comunicació municipal. Les
condicions laborals dels periodistes a l’Administració local”. Mollet del Vallès, novembre 1997.
Seminari de Comunicació Local – ACIAL.: “Les noves tecnologies i la comunicació municipal”. Cornellà
de Llobregat, maig 1996.
Llicenciat en ciències de la informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, 1992.

ALTRES
President de l’Associació Catalana d’Informadors de l’Administració Local (ACIAL), des del novembre de 1999
fins al maig de 2003.

