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

Lloc i data de naixement

Josep Solà Font

Manresa, 30/08/1963

Càrrec actual

Director General d'Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya S.A. (AVANÇSA)
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Departament d'Empresa i Coneixement

Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Llicenciatura en Filosofia i Lletres (1981-1986) i Estudis en Ciències Econòmiques (1984 - 1991) a la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Màster en Direcció i Administració d'Empreses (MBA-ESADE 1995 - 1998).

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Diferents càrrecs a l'Administració Local i Autonòmica (1996 - 1998).
Gerent Empresa de Consultoria i Inversions (1998 - 2000).
Director de Serveis Generals Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (2000 - 2001).
Director de Serveis al Departament de Territori i Sostenibilitat (2011 - 2016).
Director de Serveis al Departament de Cultura (2016 - 2017).
Director de Serveis al Departament d'Empresa i Coneixement (2017 - 2018)
Director General d'Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya S.A. (AVANÇSA) (2018 - actualitat)

Informació addicional
Altra informació rellevant

Localitat i data

Barcelona 28 de setembre de 2018

RI037R0136

Josep Solà Font
- DNI 39330532A
(SIG)
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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.

