AGUSTÍ SERRA i MONTÉ

Secretari d’Hàbitat Urbà i Territori
Territori i Sostenibilitat Generalitat de Catalunya
CURRICULUM VITAE
NASCUT A:

BARCELONA

ANY:

1962

ACTUALITAT
Secretari d’Habitat Urbà i Territori des de juny de 2018.
Vocal de les Comissions Territorials d’Urbanisme de Catalunya
President de la Comissió Executiva i vicepresident del Consell Rector de l’Observatori del
Paisatge, des de 2011.
President del Consell de Govern del Consorci del Centre Internacional d’Investigació dels
Recursos Costaners (CIIRC), des de 2011.
Vicepresident i representant del Consell general de Muntanya, des de 2013.
Vicepresident del Comitè d’Experts per a la reforma de les polítiques d’ordenació territorial
i d’urbanisme de Catalunya, des de 2013.
Vocal al Consell Administració de l'Institut Català del Sòl

FORMACIÓ
1989
Arquitecte superior per la
ETSAB (UPC)
1990-91
Estudis de Post grau en
Gestió Urbanística, Centre
de Política de Sòl i
Valoracions - Universitat
Politècnica de Catalunya
(CPSV-UPC)

President del Consell d'Administració de l'Agència d'Habitatge de Catalunya

Copresident de la Comissió de sòl i dirigeix la Comissió Interdepartamental de seguiment
d’Actuacions estratègiques

ACTIVITAT PROFESSIONAL I DOCENT
•

En l’àmbit públic: Des de 1990 ha treballat a la Direcció General d’Urbanisme de Catalunya, Departament de Política
Territorial i Obres Públiques: Coordinador comarcal d’Urbanisme, Cap de servei territorial d’Urbanisme, Responsable de
Sostenibilitat Urbana i al 2010 Subdirector general d’Actuació Territorial II. Al 2011 va ser nomenat director de la Direcció
general d’urbanisme. És vocal de nombrosos Consells de consorcis urbanístics

•

Activitat docent: Director del Postgrau en Planejament Urbanístic, organitzat per l’Escola Sert del Consell de Col·legis
d’Arquitectes de Catalunya i professor associat de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de
Terrassa (UPC) impartint l’assignatura d’urbanisme, serveis urbans i ordenació del territori (2004-2012)

•

Participació en jornades especialitzades: Ponent en múltiples conferències, seminaris i jornades en l’àmbit nacional
organitzades pel COAC, l’Escola Sert, l’EAP, Associació Catalana de Municipis, en el Fòrum SCOT.CAT, etc. En l’àmbit
th
internacional destaca la participació en el 16 Council of Europe Meeting of the workshops for the Implementation of the
European Landscape Convention (Andorra) a l’octubre de 2015, en el Fòrum d’Electes i Tècnics-Agermanament Conflent –
Ripollès sobre “Urbanisme, energia i espais naturals a una banda i l’altra dels Pirineus”(octubre 2014), en la jornada de Dret
urbanístic en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotà (2013), i en el 6è Simpòsium “Urban Research & Knowledge”
organitzat pel Banc Mundial ( 2012).

•

•

Ha promogut l’Agenda Urbana Catalan, participant en la creació de l’agenda urbana global en la “Second World Assembly
of Local and regional Governments for the New Urban Agenda” (New York, maig 2016), en“The United Nations conference
on housing and sustainable urban development -Habitat III- (Quito, octubre 2016), en High-Level Meeting on the NUA and
UN-Habitat de la Global Task Force (New York, setembre 2017), exposició de l’Agenda Urbana Catalana al Urban Intergroup
al Parlament Europeu (octubre 2017) i al World Urban Forum de l’ONU “Ciutats 2030, Ciutats per a tothom: Implementant
la Nova Agenda Urbana” (Kuala Lumpur, febrer de 2018)
Sota la secretaria que dirigeix, ha promogut la Llei de Territori, un marc normatiu global i estable, amb la voluntat d’establir
els pilars d’un nou model que abasti l’ordenació territorial, l’urbanisme, el paisatge i les urbanitzacions amb dèficits.

