FERRAN BARBA BOADA
Arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Barcelona (ETSAB).
Máster en Función Directiva (Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
Postgrado de Dirección Urbanística (Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB).
Actividad profesional en la Diputación de Barcelona (desde 2000 hasta
ahora):
- Director de promociones inmobiliarias.
- Jefe del Servicio de Planificación de Vivienda y Mejora Urbana.
- Actualmente, Jefe del Servicio de Urbanismo.
Es el responsable técnico del diseño y la ejecución de las políticas de la
Diputación de Barcelona en materia urbanística y de regeneración urbana.
Actualmente, dirige el programa de Impulso de las Agendas Urbanas
Locales y el programa de Urbanizaciones con Déficits (iniciado en 2018).
Ha participado en foros, formación y publicaciones en sus ámbitos de
actuación.

Adjunts al Síndic
Adjunt general

Jaume Saura i Estapà (Barcelona, 1966), doctor cum laude en
Dret per la Universitat de Barcelona (UB) l'any 1994 i Premi Extraordinari de
Doctorat del curs 1993/1994.
Des de l'any 1997 és professor titular (catedràtic acreditat) de Dret Internacional
i Relacions Internacionals de la UB. També ha estat professor visitant de Loyola
Law School de Los Angeles i en altres universitats europees i llatinoamericanes,
com ara a Costa Rica i Xipre.
Té una extensa trajectòria com a observador internacional de processos
electorals que va iniciar l'any 1994 com a observador de Nacions Unides a les
eleccions de Sud-àfrica. Des de llavors ha desenvolupat aquesta tasca en
diversos comicis d'arreu del món (Palestina, Bòsnia-Hercegovina, Togo, Timor
Oriental, Perú, Guatemala).
Des de l'any 2004 i fins al 2015 ha estat el president de l'Institut de Drets Humans
de Catalunya. També va ser director adjunt del Centre d'Estudis Internacionals
de la UB entre els anys 2000 i 2007.
Ha estat membre de la Comissió de Justícia Penal Internacional des del 2010 i
de diverses entitats socials i acadèmiques (Associació per a les Nacions Unides
a Espanya; American Society of Internacional Law, Associació Internacional de
Juristes pel Sàhara Occidental, etc.). També ha estat coordinador acadèmic del
programa "dret al Dret" de la UB, des de l'any 2007 i del Programa Oficial de
Doctorat en Dret i Ciència Política de la UB des de maig de 2011.
Jaume Saura és autor de diversos llibres i articles sobre drets humans, dret
internacional humanitari i l'ús de la força en les relacions internacionals.
Ha estat vinculat al Síndic des del 2010 en qualitat de membre de l’Equip de
Treball i coordinador del Consell Assessor de l’antiga Autoritat Catalana de
Prevenció de la Tortura (actualment, Mecanisme Català).
L'adjunt general assisteix, representa i supleix el síndic en la seva
absència.

Agustí Serra Monté
Arquitecte superior per la Universitat Politècnica de Catalunya l’any 1989. Estudis de
Postgrau en Gestió Urbanística a la mateixa universitat l’any 1990.
Des del 2018 fins ser nomenat director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, càrrec
que ocupa actualment, ha estat Secretari de l’Agenda Urbana i Territori i President de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat del govern
de la Generalitat de Catalunya, després d’ocupar el càrrec com a director general d’Ordenació
del Territori i Urbanisme durant més de 7 anys (2011- 2018).
Anteriorment ha ocupat diferents càrrecs relacionats amb l’urbanisme: des de 1990 ha
treballat a la Direcció General d’Urbanisme de Catalunya, com a Coordinador comarcal
d’Urbanisme; Coordinador Territorial d’Urbanisme; Cap de Servei territorial d’Urbanisme;
Responsable de Sostenibilitat Urbana i al 2010 Subdirector general d’Urbanisme.
Presideix totes les Comissions Territorials d’Urbanisme de Catalunya. És vicepresident del
Consell Rector de l’Observatori del Paisatge, així com d’altres consells generals. També és
membre representant de diferents òrgans col·legiats, com son els consells d’administració de
l’Incasòl, i diferents comissions executives. És vocal de nombrosos consells de consorcis
urbanístics.
En l’àmbit docent, ha estat director del Postgrau en Planejament Urbanístic, de l’Escola Sert
COAC i professor associat a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de
Terrassa. Ha impartit diferents conferències, ponències, seminaris, fòrums i jornades en
diversos postgraus i màsters sobre temes d’ordenació del territori, l’urbanisme i l’habitatge,
tant en l’àmbit nacional i internacional.
Ha impulsat diverses normes i planejaments remarcables: la Llei de territori, la Llei de
l’arquitectura, el Decret 17/2019 de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, o el Pla
director urbanístic de revisió de sòls no sostenibles.
Ha publicat diversos articles en diferents mitjans de premsa i comunicació escrita. A destacar,
“Més ciutats, millor ciutats” publicat al diari La Vanguardia a l’Agost del 2020.

ROSA HUGUET I SUGRANYES

Rosa Huguet i Sugranyes és alcaldessa del municipi de Canyelles des del
2011.

Formada en Economia, Relacions Internacionals, Acció Social.
Assessoria Tècnica i Immigració i amb estudis en Polítiques Europees.
Combina la tasca d'alcaldessa amb la d’empresària com a directora de
l’Escola de Dansa Teresa Carulla.

La seva experiència en política municipal s’inicia l’any 1997, quan és
escollida regidora a l’Ajuntament de Canyelles

L’any 2003 entra a formar part del govern municipal, fins que el 2011 és
nomenada alcaldessa de Canyelles.

En el mandat 2015-2019, a més va ocupar la Presidència de la
Mancomunitat

Penedès-Garraf,

la

Presidència

de

l’Agència

de

Desenvolupament Node Garraf; la Vicepresidència Segona del Consell
Comarcal del Garraf i la Vicepresidència de la Mancomunitat Tegar del
Garraf
També ha estat la presidenta de la Comissió de Consum i Comerç de la
FEMP.
En l’actual legislatura (2019-2023) manté la presidència de Node Garraf. És
membre de la Junta de Govern de la FEMP. També és Vicepresidenta de
l’Àrea d’Ordenació Territorial i Habitatge del Consell Comarcal del Garraf i
manté la Vicepresidència de la Mancomunitat Tegar del Garraf.

