
 
 
Miquel Salvador Serna: 
 
Professor titular del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la 
Universitat Pompeu Fabra, i actualment Vicedegà de la Facultat de Ciències 
Polítiques i de l’Administració de la mateixa Universitat. Poden consultar el seu 
perfil a http://www.upf.edu/dcpis/pdi/professoratf/mss.html.  
 
Quant a formació, doctor en Ciència Política i de l’Administració i Màster en 
Teoria Política i Social per la Universitat Pompeu Fabra, Llicenciat en Ciències 
Polítiques i Sociologia i Màster en Gestió Pública per la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Ha realitzat estades de recerca a l’Interdisciplinary Institute of 
Management de la London School of Economics and Political Science i ha estat 
Jean Monnet Fellow a l’European University Institute de la Unió Europea a 
Florència. 
 
La seva activitat docent i d’investigació es centra en el camp de la gestió 
pública, especialment en els processos de transformació d’àmbits com la gestió 
dels recursos humans, l’organització, la gestió per processos i l’administració 
electrònica. Sobre aquests àmbits ha desenvolupat diferents activitats 
d’assessorament a Administracions públiques tant de Catalunya (diferents 
Departaments de la Generalitat, Ajuntaments de Barcelona i Tarragona, 
Diputacions de Barcelona i Girona) com de la resta d’Espanya (Junta 
d’Andalusia, Diputació Foral de Guipúscoa, Consell Insular de Menorca) entre 
d’altres. 
 
És professor en diferents programes de formació dirigits a directius públics com 
el Màster en Direcció i Lideratge Públic de l’INAP, Màster en Alta Funció 
Directiva de l’Escola d'Administració Pública de Catalunya, Curs de Postgrau 
en Gestió de Recursos Humans de l’Associació Catalana de Municipis, entre 
d’altres. 
 
Ha publicat 25 articles en revistes de referència en el camp de la Ciència 
Política i de l’Administració, és autor de 3 llibres i coautor de 4, i de 15 capítols 
de llibre vinculats als àmbits d’investigació esmentats, a més de participar com 
a ponent a 38 congressos i seminaris, tant nacionals com a internacionals. Els 
resultats de la seva activitat d’investigació i publicacions es poden consultar a:  
http://argos.upf.edu?id=84701d79f5a7517b&idioma=ca&tipo=activ 
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