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TITULACIÓ 

 

 Llicenciat en Arquitectura Superior per la Universitat Politècnica 
de Catalunya 

 Curs d’arquitecte municipal impartit per l’Escola 
d’Administracions Públiques de Catalunya l’any 2004. 

 Exercici professional com arquitecte col·legiat des de l’any 
2000. 

 Donat d’alta al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya l’any 2000 
amb el número de col·legiat 32765/4. 

 

 

 

 



 
 

EXPERIÈNCIA A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

 

I.- ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA. 

Membre del Tribunal d’Expropiacions de Catalunya des de l’any 2006-2010 com a vocal 
tècnic. 

 

II- ADMINISTRACIÓ LOCAL. 

2015 -  2017... Ajuntament de Pals 

   Arquitecte Assessor municipal 

2013 -2017  Ajuntament de Brunyola 

   Arquitecte Assessor municipal 

2006 -  2012 Ajuntament de Castell-Platja d’Aro 

 Desenvolupant tasques com a CAP de l’àrea d’Urbanisme i Obres 

2001 - 2007 Ajuntament de Riells i Viabrea 

 Com a CAP de l’àrea d’Urbanisme, Obres i Medi Ambient 

 

EXPERIÈNCIA COM A ARQUITECTE PARTICULAR 

 

I.- ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 

Com arquitecte municipal, he fet i tramitat tot tipus de treballs i projectes d’urbanisme així 
com informes sobre obres i projectes d’urbanisme per a la concessió de llicències d’obres i 
altres treballs inherents al càrrec. 

Per a l’Ajuntament de Pals estic realitzant el POUM juntament amb una equip de col·laboradors. 
Actualment està en Fase d’Informe Previ a la aprovació Provisional. 

També he portat a terme projectes com a arquitecte privat per a diferents administracions: 

- Institut Català del Sòl: Planejament, modificació puntual 
del POUM, i projecte d’urbanització per a l’establiment 
d’un SAE a Llagostera.  

- Projectes d’urbanització de diversos carrers per a 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i Llagostera. 

- Projecte d’urbanització de la plaça davant del pavelló 
municipal per a l’Ajuntament de Riudellots 

- Avantprojecte de construcció d’un nou pavelló esportiu a 
Llagostera i projecte bàsic, executiu i direcció de la 
coberta del pavelló poliesportiu de Riells i Viabrea. 

- 27a Modificació del PGOUM de Cervelló “La Bòbila” 
conversió d’un sector industrial en residencial 

- Redacció del POUM de Palau-Saverdera (Arq. 
Col·laborador) 



 

   

.- PROMOTORS PRIVATS 

Durant els anys de professió lliberal, he gestionat més de 600 projectes com arquitecte particular, 
desenvolupant totes les tasques pròpies de la professió 

També a arquitecte privat he redactat i col·laborat en projectes culturals i esportius: 

- Túnel de Vent a Empuriabrava 

- Escola Montessori de Figueres 

- Llar d’infants municipal “El niu” de Llagostera 

- Reforma del Teatre-cinema “El Casino” de Llagostera 

- Club de padel a Llagostera 

 
 
Edificis residencials privats realitzats els darrers mesos: 

    

Edifici plurifamiliar aïllat “Maddox” a Platja d’Aro. 

Edifici Plurifamiliar i McDonalds a Roses 

Reconversió del cinema Kyton de Palamós en centre comercial i habitatges 

Habitatges unifamiliars aïllats al PGA de Caldes de Malavella 

Habitatges unifamiliar aïllats a Platja d’Aro i S’Agaró 

Locals comercials i hotel a Platja d’Aro. 

Edifici d’apartametns turístics a Platja d’Aro i local comercial. 

Hab unif. Aïllat a Llagostera 

Projecte de supressió de barreres arquitectòniques a l’edifici consistorial de Llagostera 

Rehabilitació i reconversió d’edificis residencials en hoteler a Palafrugell  


