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

Lloc i data de naixement

Miquel Buch i Moya

Premià de Mar, 3 d'agost de 1975

Càrrec actual

Conseller
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Departament d'Interior

Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Formació professional en Gestió Administrativa i Comercial.
Curs de Postgrau de Lideratge i Governança Local per la UAB (2009-2010).

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Empresa de Gestió d'Assegurances i corredoria comercial i financera.
Regidor de l'Ajuntament de Premià de Mar, del 2000 al 2004 i 4t Tinent d'Alcalde i responsable de l'Àrea de Serveis a la Persona i
les regidories d'Esports i de Gent Gran, l'any 2003.
Diputat a la Diputació de Barcelona, del 2007 al 2011.
President del Consell de Governs Locals de Catalunya, setembre de 2013.
Alcalde de Premià de Mar, des del febrer de 2007 al desembre de 2017.
President de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, des d'octubre 2011 al gener de 2018.
Diputat al Parlament de Catalunya, des del 28 de maig de 2019 fins a l'actualitat.

Informació addicional
Altra informació rellevant

President del Fòrum de Joves Regidors de l´Associació Catalana de Municipis (ACM) i Comarques.
Vice-president de l’Associació de Municipis per la Independència.

Localitat i data

Barcelona, 10 de setembre de 2019

RI037R0136

Miquel Buch i Moya
Conseller d’Interior

Data:
2019.09.10
11:48:45 +02'00'

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.

