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FORMACIÓ;
.- Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials
.- Tercer Cicle en Economia Aplicada (sense tesi doctoral)
.- Funcionari Tècnic d'Administració General de l'Ajuntament de València

UNA ALTRA FORMACIÓ RECENT;
.- Fòrum “Digitalitzar l'ocupació pública per a atraure nou talent”, organitzat per l'Associació
Valenciana de Tècnics de Personal de l'Administració Local i la col·laboració de l'Ajuntament de
València, 4 d'abril de 2019.
.- Curs de Contractació de les AA.PP, organitzat per l’Ajuntament de València, març de 2018.
.- Fòrum “Cap a un nou Model de Govern Local”, organitzat per Presidència de la Gva, Direcció
General d'Administració Local, del 22 al 23 de febrer de 2018
.- Curs de “Lideratge Públic. Eines i Valors”, organitzat per INAP 2017, de 23 d'octubre a 31 de
desembre, 120 hores lectives. Resolució de 18/09/2017, BOE de 20/09/2017.
.- Curs de “Destreses Directives en la Gestió Pública – Cooperar per a Guanyar”, Taller
"Learning by Doing” impartit per Julio Pitlik, organitzat per IVAP, dies 16 i 17 de juny. Pla de
Formació de la Generalitat Valenciana 2017.
.- Curs sobre “Transparència en l'àmbit de la Generalitat” organitzat per IVAP (Plataforma
online 1528-26), de 25 hores lectives que vas sol·licitar, del 14 06 2017 al 14 07 2017. Pla de
Formació de la Generalitat Valenciana 2017.
.- Curs “Expert Universitari en la Funció Directiva en l'Administració Pública”, 2ªEdició. Codi
Universitat 054EU16, Codi ADEIT 16122250, 15.04 Crèdits ECTS, 2016/2017.
.- Curs sobre “Transparència i govern obert” organitzat per IVAP (Plataforma online Núm.
1481), de 01/06/2016 i finalitza el 24/06/2016, Pla de Formació de la Generalitat Valenciana
2016.
.- Curs de “Gestió Econòmica i Pressupostària en les Administracions Públiques” (Plataforma
online Núm. 15009), de 20 d'octubre a 30 d'octubre de 2015, organitzat per la Federació de
Serveis Públics d'UGT-PV, Pla de Formació Contínua 2015

.- Curs de “Gestió Econòmica i Pressupostària en les Administracions Públiques” (MF0234_3),
organitzat per CCOO, Federació de Serveis a la Ciutadania, de 5 d'octubre a 18 de desembre de
2015, 150 hores, en el Marc de Formació per a l'Ús de les AA.PP (BOE de 16 de gener de 2015)
.- Més de 50 cursos de formació, actualització i perfeccionament en matèries de dret
administratiu, fiscal, laboral, urbanisme, contractació, personal, economia, subvencions,
polítiques públiques, funcions directives, protecció de dades, transparència, administració
electrònica, qualitat en els serveis públics i atenció ciutadana.
LLOCS EXERCITS:
.- Coordinador General de Desenvolupament Econòmic a l'Ajuntament de València (en
l'actualitat). Funcions de coordinació i direcció pública en les matèries d'ocupació,
emprenedoria, turisme, internacionalització i relacions internacionals, promoció econòmica,
innovació i societat de la informació.
.- Subdirector General d'Organització i Coordinació en el Gabinet de la Presidència de la
Generalitat Valenciana
.- Conseller Laboral de l'Ambaixada d'Espanya a l'Argentina
.- Conseller Laboral de l'Ambaixada d'Espanya a l'Uruguai i Paraguai
.- Cap d'Oficina Laboral del Consolat d'Espanya a Montevideo
.- Cap de Gestió Financera
.- Cap de Gestió Tributària
.- Funcions de Tècnic Superior d'Administració General en coordinació d'obres en via pública,
infraestructures, transports, esports, inspecció d'hisenda local…
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