CURRICULUM VITAE

INFORMACIÓ PERSONAL
Nom

ALBERT BARENYS MIRANDA

EXPERIÈNCIA LABORAL
(SECTOR PÚBLIC)

• Dates (de – a)
• Nom de l’entitat
• Tipus de empresa o sector
• Lloc o càrrec ocupats
• Principals activitats i
responsabilitats

DES DEL 23 DE

JULIOL DE 2019 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Administració pública
Director de Serveis Interns, Innovació i Universitats
Direcció tècnica dels serveis de Recursos Humans, Contractació, Compres i Patrimoni,
Assumptes Generals i Informàtica.
Responsable tècnic municipal en l’àmbit de la negociació col·lectiva i coordinador de les
relacions institucionals amb les universitats amb seu al municipi.

• Dates (de – a)
• Nom de l’entitat
• Tipus de empresa o sector
• Lloc o càrrec ocupats
• Principals activitats i
responsabilitats

DES DEL 5 DE NOVEMBRE DE 2018 – FINS AL 22 DE JULIOL DE 2019

• Dates (de – a)
• Nom de l’entitat
• Tipus de empresa o sector
• Lloc o càrrec ocupats
• Principals activitats i
responsabilitats

DES DEL 22 DE MARÇ DE 2012 – FINS AL 6 D’ABRIL DE 2015

• Dates (de – a)
• Nom de l’entitat
• Tipus de empresa o sector
• Lloc o càrrec ocupats
• Principals activitats i
responsabilitats

DES DEL 2 DE NOVEMBRE DE 2006 – FINS AL 21 DE MARÇ DE 2012

Ajuntament de Badalona
Administració pública
Cap del Departament de Participació Ciutadana
Responsable tècnic de la preparació i desenvolupament dels processos participatius de la ciutat
de Badalona, gestió dels centres cívics municipals i de les oficines municipals de districte, i
assessorament jurídic a la 1a tinència d’alcaldia i a les entitats veïnals de Badalona.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Administració pública
Tècnic de gestió patrimonial
Gestió del patrimoni municipal (béns mobles i immobles) i del parc d’habitatge públic del
municipi. Coordinació amb l’Àrea de serveis territorials per a la tramitació d’expedients de
gestió de sòl del municipi.

Ajuntament de Montcada i Reixac
Administració pública
Director de l’Àrea Territorial
Coordinació dels serveis de projectes i obres, planejament urbanístic, llicències, medi ambient i
serveis municipals i manteniment, dirigint les polítiques municipals en matèria de territori,
exercint la màxima representació tècnica del Consistori, en matèria urbanística, davant entitats
públiques i privades, i la direcció executiva dels plans d’intervenció integral de la Ribera i de la
Muntanyeta de Can Sant Joan, agraciats amb la convocatòria de Llei de Barris de la Generalitat
2005 i 2008, respectivament. Així mateix, des de l’1 de juliol de 2011 vaig compaginar la direcció
d’urbanisme amb les funcions de Coordinador General de l’Ajuntament.

• Dates (de – a)
• Nom de l’entitat
• Tipus de empresa o sector
• Lloc o càrrec ocupats
• Principals activitats i
responsabilitats

DES DEL 26 DE SETEMBRE DE 2007 AL 31 DE DESEMBRE DE 2011

• Dates (de – a)
• Nom de l’entitat
• Tipus de empresa o sector
• Lloc o càrrec ocupats
• Principals activitats i
responsabilitats

DES DE L’ 1 DE JULIOL DE 1998 A L’1 DE NOVEMBRE DE 2006

Montcada Òptima, S.A.
Societat Mercantil de capital íntegrament públic
Conseller Delegat
Enllaç del Consell d’Administració amb l’àrea operativa de la societat, assumint a l’hora, des de
maig de 2008 la funció gerencial. Aquesta societat era la responsable del desenvolupament de
promocions d’habitatge públic, gestió de sòl municipal i de la gestió de l’Oficina Local
d’Habitatge, prestant assessorament i execució de tràmits per a la ciutadania. Així mateix, es va
implementar un servei d’assessorament personalitzat per a les famílies amb dificultats
relacionades amb l’impagament de deutes hipotecaris.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Administració pública
Tècnic de gestió del Servei Jurídic
Tramitació i resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial, resolució de recursos en
via administrativa i gestió de les assegurances municipals

EXPERIÈNCIA LABORAL
(SECTOR PRIVAT)

• Dates (de – a)
• Nom de l’entitat
• Tipus de empresa o sector
• Lloc o càrrec ocupats
• Principals activitats i
responsabilitats

DES DE JUNY DE 2001 – FINS A OCTUBRE DE 2009

D’Aleph
Consultoria d’ Administracions Públiques
Consultor Freelance
Col·laboracions como a consultor de formació i de gestió de projectes, havent impartit tres
cursos per a empleats públiques en matèria de “qualitat en l’atenció al ciutadà”, i havent
participat en projectes d’anàlisi i enginyeria de processos per a diferents entitats públiques.

EDUCACIÓ I FORMACIÓ
(FORMACIÓ REGLADA)
• Dates (de – a)
• Centre docent
• Estudis
• Títol de la qualificació obtinguda

De 2001 a 2009
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Llicenciatura en Dret
Llicenciat universitari

• Dates (de – a)
• Centre docent
• Estudis
• Títol de la qualificació obtinguda

De 1996 a 1998
Universitat de Barcelona
Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració
Llicenciat universitari

• Dates (de – a)
• Centre docent
• Estudis
• Títol de la qualificació obtinguda

De 1993 a 1996
Universitat Pompeu Fabra
Diplomatura en Gestió i Administració Pública
Diplomat universitari

ALTRES
• Dates (de – a)
• Activitat
• Organitzador
• Jornada

• Dates (de – a)
• Activitat
• Organitzador
• Jornada

Abril a juliol de 2018
Coordinador del curs universitari “Cuines locals en un món global” de la Universitat de
Barcelona – Programa “Els juliols a la UB 2019”.
Universitat de Barcelona – Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Cuines locals en un món global

20 d’octubre de 2011
Participació com a ponent (El nou enfocament en la gestió del servei de clavegueram a
Montcada i Reixac)
Societat General d’Aigües de Barcelona, SA.
2a jornada d’innovació i de solucions i tecnologies en la gestió del drenatge urbà: Nous reptes
de futur: Eficiència i sostenibilitat

NIVELL DE CATALÀ
• Dates (de – a)
• Centre docent
• Estudis
• Equivalència

Barcelona, novembre de 2019

1999
Consorci per a la Normalització Lingüística
Coneixements avançats orals i escrits de llengua catalana
Nivell C de la Junta Permanent del Català

