Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1
Dades d’identificació
Nom i cognoms

Lloc i data de naixement

David Ferrer i Canosa

Barcelona, 31 de gener de 1970

Càrrec actual

Secretari de Polítiques Digitals
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
-
BTEC Level 5 HND in Business Information Technology, Telecommunications and Computer Science 1992/97 Univ. Cambridge)
-
LISP (Lideratge i Innovació als Serveis Públics - Esade 2001-02)
-
MBA Internacional “LaSalle - Manhattan College” (Barcelona-New York 1997/99)
-
EMPA (Executive Master in Public Administration - Esade 2004-07)
-
Diploma de postgrau en Gestió i Administració local (UAB 2007-09)
-
Certificat Lean Service Professional TM (CLSP) expedit per la Service Management Society, Inc. – Barcelona 2009

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
- (setembre 1990 - abril 1991) Operador de sistemes informàtics a INGRyD S.A
- (desembre 1994 – setembre 2000) Director de sistemes i tecnologia a Barcelona Regional
- (setembre 2000-maig 2007) Director de l'Àrea de projectes i tecnologia al Consorci Localret
- (maig 2007-maig 2011) Direcció d'innovació i organització a l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
- (maig 2011-abril 2014) Director de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació al Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
- (abril 2014 - juny 2018) Coordinador general de projectes de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital

Informació addicional
Altra informació rellevant

Localitat i data

L'Hospitalet de Llobregat, 15 de juliol de 2019

RI037R0136

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen.

