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Dades d'identificació
Nom i cognoms

MARIONA SANZ AUSÀS
Càrrec actual

DIRECTORA GENERAL DE FONS EUROPEUS
Departament, organisme o ens públic d'adscripció

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA
Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

Licence en Économie Europèene per Institute Superieur d’Êtudes Européennes de la Université
Libre de Bruxelles (1995) obtenint la Beca d’Integració Europea del Patronat Català Pro Europa.
Màster en Dret i Organització Administrativa per la Universitat Pompeu Fabra (1994).
Llicenciatura en Economia General per la Universitat Autònoma de Barcelona (1993) .
Trajectòria professional

RI037R0136

Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

- GIRBAU GROUP
Empresa de més de 60 anys d’història, líder internacional en la fabricació de solucions de bugaderia
industrial.
Directora de Girbau LAB i de màrqueting estratègic del Group Girbau
Maig 2018 - Juny 2021
Responsable de la estratègia i gestió de Girbau LAB com a Plataforma d’Innovació Oberta de
Girbau, per aportar noves oportunitats de negoci gràcies a la innovació disruptiva construïda a partir
de la Recerca, tecnologia o la col·laboració i inversió en start ups. Durant els 3 anys de
funcionament de Girbau LAB he avaluat més de 150 oportunitats que han conduit al
desenvolupament de mes de 20 projectes d’innovació.
- ACCIÓ. Agència per la Competitivitat Empresarial de la Generalitat de Catalunya
Directora de la Unitat d’Innovació d’ACCIÓ
Febrer 2013 - Maig 2018
Responsable del desplegament dels programes i serveis de suport a la innovació empresarial
d’ACCIÓ. Algunes fites aconseguides:
• Servei d’assessorament empresarial d’innovació a mes de 2000 companyies anualment,
• Avaluació i selecció de 150 projectes de R+D Industrial
• Implementació del Pla de Finançament als Centres TECNIO (incloent Eurecat i Leitat)
• Constitució de la Unitat de suport a Start ups I conveni de col·laboració per la constitució del
Barcelona Tech City
• Posta en marxa dels programes d’innovació internacional a partir de les oficines d’ACCIÓ a Israel,
Xile, Alemanya,
Massachusetts o Silicon Valley.
• Gestió d’un pressupost de suport a la innovació de mes de 60M€.
• Membre del Comitè Executiu de Eurecat.
• Membre del Comitè Tècnic de l’Estratègia RIS3CAT de la Generalitat de Catalunya per la

dedicació de 400 M€ a la promoció de la Recerca I la Innovació.
- Gerent de R+D Industrial d’ACCIÓ
Febrer 2011 - Gener 2013
• Gestió dels Programes de R+D Industrial
• Serveis d’assessorament sobre finançament europeu per R+D Industrial.
• Membre dels Comitès de Treball del 7è Programa Marc de R+D Europeu. .
• Coordinadora del projecte Innovation for Welfare Interreg IVC (amb 4 socis europeus I 4M€ de
pressupost).
- Cap de la Unitat de Programes Europeus d’ACCIÓ (antic CIDEM)
Febrer 2005 – Gener 2011
Responsable de la Gestió del node de Catalunya de la Enterprise Europe Network Durant 5 anys
per l’assessorament a PIMES sobre les oportunitats de finançament europeu i de transferència de
tecnologia.
- Universitat Oberta de Catalunya (UOC).Primera Universitat e-learning del món
Cap de la Oficina de Suport a la Recerca IN3-UOC
Gener 1998 - Gener 2005
• Suport als investigadors de la UOC I Desenvolupament de Projectes de Recerca competitiva a
nivell europeu.
• Gestió de projectes en el IV I Vè Programa Marc de R+D Europeu.
- D’aleph. Consultoria de Desenvolupament Econòmic Local
Juny 1996 - Desembre 1997
Consultor de Finançament Europeu adreçat a entitats locals de tot l’Estat Espanyol.
- Associació Catalana de Municipis
Juny 1994 - Juny1995
Tècnic de Finançament Europeu. Atenció a totes les consultes de municipis i consells comarcals
sobre els Fons Europeus de desenvolupament Regional. Stage a la Delegació Generalitat de
Catalunya a Brussel·les.
Informació addicional
Altra informació addicional

Curs de Finances per no Executius Financers per ESADE (2015).
Localitat i data

Barcelona, 10 desembre 2021
Signatura
Mariona Sanz i Ausàs

Directora general de Fons Europeus

Departament d'Economia i Hisenda
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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.
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