
Martí Santandreu Viaplana  

 

Arquitecte per l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). 

Postgraus en Gestió Urbanística, Urbanització i espai públic, i 

Tecnologies SIG ( (UPC). 

 

Tècnic al Servei d’Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Referent 

en Planejament general, Urbanitzacions amb dèficits i Suport 

Econòmic.(2017-2022). 

 

Arquitecte Municipal i responsable de l’àrea d’urbanisme de Santa 

Margarida i els Monjos (2009-2017). 

 

Soci i Cap de projectes del despatx professional Narcís Tusell SLP 

en l’àmbit d’ arquitectura i urbanisme. (2000-2015). 

 



Xavier Roman Viñas, arquitecte 
Barcelona, Març 1964 
 
1991  Llicenciatura d’Arquitectura (pla d’estudis ’79) 

Escola Tècnica i Superior d’Arquitectura de Barcelona 
 
1988-94 Col·labora amb diferents estudis d’arquitectura i amb l’enginyeria 
MASTER 
 
1994-2022 Funda amb el seu soci l’estudi SOLE-ROMAN ARQUITECTES SL  

que és una empresa dedicada a la redacció i execució de projectes 
d’arquitectura, urbanisme i espai públic. 

 

1999-2015 Funda estudi multidisciplinari amb arquitectes i advocats l’empresa 
“URBAN” GESTIÖ D’ENTITATS URBANÏSTIQUES que és una 
empresa de serveis urbanístics dedicades a l’assessorament jurídic 
i a gestió urbanística.   

 
Les dues empreses han executat, en l’àmbit de la regularització d’urbanitzacions 
amb dèficits, modificacions de planejament, projectes de reparcel·lació, 
compensació i desenvolupament d’obres d’urbanització amb gestió integral del 
procés urbanístic fins a la recepció de les obres per part de l’ajuntament. 
 
Paral·lelament a la pràctica privada ha treballat com a tècnic municipal de petits 
municipis el que l’hi ha permès tenir una visió global de la problemàtica de la 
baixa densitat. 
 
 
1999-2003 Tècnic Municipal de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls 
(Barcelona). 
 
2008-2012 Tècnic municipal de l’Ajuntament de Riudarenes (Selva) 
 
2001-2021 Tècnic municipal de l’Ajuntament de Fogars de la Selva (Selva) 
 
2016-actualitat Tècnic municipal de l’Ajuntament d’Hostalric (Selva) 
 
 
 
2016  Membre assessor del  Grup de Treball sobre les Urbanitzacions 

amb Dèficits del Departament de Territori i Sostenibilitat en el marc 
de la nova Llei de Territori. 

 
 
 
Perfils a les xarxes: 
 
http://sole-roman.com/ 
 
 
 

http://sole-roman.com/


Joan Amengual Tomé 
 

Secretari-Interventor de l'ajuntament de Vacarisses des de l'any 1992 fins 

el 2011, i des d'aquesta data i fins ara ocupa el lloc només de Secretari. 

 



 


