Lluís Torrens i Mèlich

Lluís Torrens i Mèlich (Barcelona, 1966). Llicenciat en Ciències Econòmiques per la
Universitat Autònoma de Barcelona, Magister en Anàlisi Econòmica pel Departament
d'Economia de la U.A.B i l'Institut d'Anàlisi Econòmica (C.S.I.C.); diplomat pel Programa de
Direcció General de l'Institut d'Estudis Superiors de l'Empresa (IESE) de la Universitat de
Navarra.
És l'actual gerent del Public-Private Sector Research Center al IESE (PPSRC-IESE). També és
professor associat d'economia a l'Escola Superior de Comerç Internacional de Barcelona
(Universitat Pompeu Fabra), i ha estat professor també a la Universitat Autònoma de
Barcelona i a la Universitat de Vic. Especialista en economia aplicada, ha publicat diversos
estudis sobre l’economia espanyola i catalana. Ha estat investigador associat del centre SPSP del IESE i ha realitzat diversos estudis sobre l’atracció de la inversió estrangera directa a
Catalunya. L’any 2005 va rebre el X premi Catalunya d’Economia de la Societat Catalana
d’Economia conjuntament amb Xavier Vives per un treball sobre les estratègies de les
regions metropolitanes europees davant l’ampliació de la UE. Ha participat com a expert en
la subcomissió de deslocalitzacions del Congrés de Diputats i també ha estat membre de la
part catalana del grup de treball de la Comissió Mixta d’afers econòmico-financers per a la
negociació del darrer acord de finançament autonòmic i de la la comissió d'experts del
Departament d'Economia i Coneixement per als indicadors del tracte fiscal a Catalunya. Va
ser el secretari tècnic de la subcomissió de Lideratge en la Globalització de la Comissió de
Prospectiva del I Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. En qualitat de gerent del PPSRCIESE participa com expert en sessions sobre Open Data, Transparència i Reforma de
l’administració, Política Industrial i Econòmica en general i sobre col·laboració públic-privada.
Es membre del consell de redacció de la revista Economía Industrial del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo. Es membre del Consell Rector de l’Observatori de la
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona. Es secretari tècnic del nou Pla
Estratègic Metropolità de Barcelona 2025.
Té experiència com empresari, soci i consultor de negoci en diverses companyies de
distribucio, edició, de noves tecnologies aplicades a les telecomunicacions, a la innovació en
organitzacions i administracions, monedes socials i a l’educació. Va ser Director de Serveis
de la Secretaria General del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 2005-6 i
Director de Serveis de la Secretaria General del Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya 2006-2011. El 2011 va ser gerent
de l’ajuntament de Molins de Rei. En representació de la Generalitat ha estat membre de
diversos
òrgans executius, consells d’administració, consells de direcció i
patronats
(Fundació TIC-Salut, Institut de Bioenginyeria de Catalunya, Entitat Autònoma de Jocs i
Apostes, Agència Catalana de Certificació, Institut de Seguretat Pública de Catalunya,
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades Urgents 112, Oficina de Coordinació de la Recerca i
Innovació, etc.).

