Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan

1

Dades d'identificació
Nom i cognoms

Agustí Serra Monté
Càrrec actual

Director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Departament, organisme o ens públic d'adscripció

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

- Titulat superior en Arquitectura per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona de la
Universitat Politècnica de Catalunya
- Estudis de Postgrau de Gestió Urbanística de la Universitat Politècnica de Catalunya

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

Ha desenvolupat la seva carrera professional a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, dins
el Departament de Territori i Sostenibilitat, exercint les funcions directives següents:
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- 1990 Coordinador comarcal d’Urbanisme
- 1990 - 2004 Professor del Departament de Disseny d’Interiors de l’Escola d’Arts de Terrassa
- 2001 Coordinador territorial d’Urbanisme
- 2004 Cap de Servei territorial d’Urbanisme
- 2004 - 2012 Professor associat de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica
de Terrassa (UPC) impartint l’assignatura d’Urbansime, Serveis Urbans i Ordenació del Territori
- 2008 Responsable de Sostenibilitat Urbana
- 2008 - 2012 Director del Postgrau en Planejament Urbanístic, organitzat per l’Escola Sert del
Consell de Col·legis d’Arquitectes de Catalunya
- 2010 Sub-director general d’Actuació Territorial
- 2011 Director general d’Ordenació del Territori i Urbanismee
- 2018 President de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (fins al 23 de juny de 2021)
- 2018 Secretari d’Hàbitat Urbà i Territori (el 7 de gener de 2020 hi ha un canvi en la nomenclatura
en la Secretaria, i passa a anomenar-se Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori)
- 2021 Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de la
Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori
- 2021 Vicepresident de l'Institut Català del Sòl (Incasòl)
Informació addicional

Altra informació addicional

Localitat i data

Barcelona, 28 d'abril de 2022
Signatura

2022.04.28
'00'02+ 14:39:50
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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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