
Josep M. Carreras i Puigdengolas 
Vilanova i la Geltrú, 19 de setembre de 1942  

Casat, dues filles 

 

Formació acadèmica: 

Llicenciat en Ciències Econòmiques ( Universitat de Barcelona), (1965) 

M.A. Regional Science ( Universitat de Lancaster, GB), (1971) 

M.Sc. Urban Science ( Universitat de Birmingham, GB) (1972) 

Doctor en Ciències Econòmiques (Universitat de Barcelona) (1999) 

 

Formació Funció Pública:  

Tècnic Superior d’administració especial 1979) 

Tècnic Urbanista I.N.A.P., (1989) 

Auditor, inscrit en el R.O.A.C. (1989) 

 

Docència : 

Professor de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona (1967-1969), de 

l'Escola d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya. (1967-70), de la Facultat de 

Ciències Econòmiques de la Universitat Autònoma (1982-1984), del Master "Economia i Gestió de la 

Hisenda Autonòmica i Local" de la Universitat de Barcelona (1991 – 2004), del Diploma de 

"Contabilidad Pública" de la Universitat de Saragossa ( 1996 – 2004) i de diversos cursos de I'Escola 

d’administració Pública de la Generalitat de Catalunya  

 

Activitat professional: 

Funcionari de la Diputació de Barcelona (1973-78)  

Funcionari de la Generalitat de Catalunya (1978-1984)  

Membre de la Comissió d’urbanisme de Catalunya (1980-1984)  

Cap del Servei de Planificació Territorial (1979-1984)  

Membre de l’equip de planificació regional de Catalunya (1981), Mapa Sanitari (1980), Mapa Ports 

esportius (1983) i Pla de Carreteres (1983). 

Membre de  la  Sindicatura de Comptes de Catalunya (1984 -2004) (nomenat  pel Parlament de 

Catalunya el 18 de juliol de 1984, elegit novament el 20 de marc de 1991 i el 18 de juny de 1997)  

Vocal del Tribunal Català de Defensa de la Competència. (març 2004 març de 2009). 

Des del març de 2009 Vocal de la Junta de Finances de la Generalitat de Catalunya. 

 

Consultoria  internacional: 

OECD/EU Phare Programme: 

Membre del “working group” del Pla estratègic per la implementació de la llei d’auditoria a 

Albània. (1998) 

Membre del “reference group” d’estudi de la “Court of Audit” de Romania (1997) 

BID (Inter-American Delevopment Bank): 

Estudi de la legislació reguladora dels organismes de control extern de set països d’Amèrica 

central. (juliol 2000) i explicació del resultat al Seminari OCCEFS  (Costa Rica 2000). 

Missió a Buenos Aires (Argentina), per fer el seguiment del Pla Estratègic de la “Auditoria 

General de la Nación”.  (19 a 27 d’agost del 2000). 

Banc Mundial:  

Missió a Indonèsia per estudiar la descentralització del BPK (tribunal de comptes) 

“Institutional Development Plan (IPD)” per el període 2001-2003. 

 

Activitats, en la actualitat : 

President de SEBA ( Serveis Energètics Bàsics Autònoms),   

Secretari de la Junt Directiva de l’Associació Catalana de Ciència Regional,  

Patró i Vicepresident de la Fundació Ernest Lluch.  



Vocal de la Junta Directiva i Ponent d’Economia de l’Ateneu Barcelonès. 

 

Publicacions principals 

 “Problemàtica de la propera organització administrativa catalana”. Rev.  

Arrel, núm. 10. Juliol 1985   

-"Control extern de l’activitat econòmica financera de les entitats locals". ("Pressupostos, control i 

comptabilitat"). Diputació de Barcelona. 1991.  

-"Noves propostes sobre el control extern de les Corporacions Locals", Catalunya  

Municipal. 24 de juliol de 1992. 

-Ponencia: "La coordinación del control externo en la fiscalización de las  

corporaciones locales" ("Encuentros sobre aspectos de la coordinación entre el  

Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo de las Comunidades  

Autónomas") UIMP. Santander. Juliol 1993.  

-"L'organització territorial de Catalunya", Catalunya Municipal, Revista  

FMC. 1/1994 

-Ponencia: "Developments in the external control of spanish local government:  

the search for evaluation" (Fifth FEE Public Sector Committee Conference).  

Cannes. Desembre 1 994.  

 -"El Control Externo de las Corporaciones Locales". (Editorial) Revista Auditoría  

Pública. Núm. 2. Juny 1995.  

-Ponencia: "Current external and interna1 auditing procedures in Catalunya and  

the potential for value for money auditing" ("Evaluation and monitoring of Public  

Programmes" II Summer School, Bosch-Gimpera). Barcelona. Juliol 1995.  

-"Una aproximació a la despesa de les Corporacions locals catalanes en l’exercici  

del 1992" (amb A. Choy) Revista d’Economia de Catalunya. 28 de novembre de  

1995.  

-Ponencia: "Las auditorías de eficiencia: como llevarlas a cabo en caso de  

servicios públicos cuya gestión ha sido cedida a operadores privados". ("Como  

ahorrar costes y mejorar la calidad para competir en gestión pública" Seminari  

lnstitute for lnternational Research). Madrid. Novembre 1998.  

-"La utilización de indicadores en los informes de gestión de la administración  

local realizados por la Sindicatura de Comptes de Catalunya". ("La práctica de la  

Auditoría Operativa en Espanya"). Sindicatura de Comptes de Catalunya.  

Barcelona. Novembre. 1 998  

- “Indicadores de la gestión de los servicios públicos locales, una necesidad urgente",  

Revista Análisis Local, núm. 24, mayo junio 1999, Madrid.  

- "El cálculo de la dotación de dudosa cobrabilidad en los ayuntamientos", Revista Auditoría Pública, 

núm. 16, febrero 1999.  

- "La Sindicatura de Comptes de Catalunya", (obra col·lectiva "Informe per a la  

Catalunya del 2000")Fundació Jaume Bofill, Barcelona, 1999).  

- "Benvingut euro i adéu pesseta". Revista Ateneu, Març 1999.  

- Ponencia: “La ética pública en el ámbito de los mecanismos de control y auditoría” (Jornadas sobre 

ética pública en el ámbito local)  Fundació Carles Pi i Sunyer , 11 de juliol de 2003 

-  “El pla d'obres públiques de 1935: política, infraestructures i territori” amb  Pilar Riera i Figueras i 

Jordi Bernat Falomir, Generalitat de Catalunya,  2009 
 

Sobre la Mancomunitat: 
-Les finances de la Mancomunitat de Catalunya. (tesi doctoral inèdita, dirigida per Ernest Lluch. 

1997.) 

- Conferencia s, “L'Economia de la Mancomunitat, sota la presidencia de Puig i Cadafalch”, Ateneu 

Barcelone, 31 gener 2002. 

 - “La Mancomunitat de Catalunya: res de miracles”. Miscel.lània Ernest Lluch i Martin. Volum I. 

Fundació Ernest Lluch, 2006.                                                                               Setembre 2013. 

http://www.librolibro.es/libro/pla-dobres-publiques-de-1935-politica-infr/9788439381433

