
 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

Nom 

   Miquel Pérez Almudaina 

 

 

Formació acadèmica 

 

• Llicenciat en Psicologia, per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

• Llicenciat en Dret, per la Universitat de Girona (UdG) 

• Màster en Administració Pública, per la Universitat de Barcelona - F.Les Heures 

 

 

 

Trajectòria professional 

 
 

• Director de l’Àrea d’Estructura Territorial i Atenció Ciutadana, des del novembre 2020. 

• Director de l’Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat. (2019-2020) 

• Conseller delegat de Prointesa i de Foment (2019-2020) 

• Director de Serveis d’Activitats Econòmiques i Indústria : Activitats Econòmiques, Atenció a 

l’Empresa, Emprenedoria i Economia Social, Promoció Industrial, i Consum. (2015-2019) 

• Director de Serveis de Benestar Social : Serveis Socials, Ciutadania i Drets Civils, 

Polítiques Socials d’Habitatge, Joventut i Lleure, Gent Gran, i Salut. (2007-2015) 

• Gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials (2007-2008) 

• Cap de Serveis d’Immigració i Ciutadania. (2003-2007) 

• Responsable municipal del Servei de Protecció de Dades de caràcter personal (2002-2003) 

• Assessor de la Tinent d’Alcalde d’ensenyament i d’ocupació, en les tasques organitzatives i 

gerencials del Patronat Municipal d’Educació i de l’empresa municipal Foment. (1999-2001) 

• Director de Serveis de Policia, Trànsit i Protecció Civil. (1991-1999) 

• Cap del Servei de Participació Ciutadana. (1987-1991) 

• Tècnic superior de Cultura i Joventut, a l’Institut Municipal de Cultura, Esports i Joventut 

(IMCET). (1984-1987) 

 

 

PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL  



 

 

Informació addicional  

 
• Professor del Centre d’Estudis Deontològics Professionals de Barcelona 

• Professor-formador en l’àmbit de l’administració local de la Diputació de Barcelona 

• Professor-formador en l’àmbit de l’administració local de la Diputació d’Alacant.  

• Formador en l’àmbit de la Multiculturalitat i d’aprenentatge de tècniques de mediació i 

negociació en municipis d’Alacant 

• Coautor del llibre sobre policia i drets humans i autor de la monografia sobre la no corrupció 

i la integritat en la professió policial. 

• Professor de deontologia i drets humans a l’Escola de Policia i de Catalunya (EPC) de la 

Generalitat de Catalunya. 

• Professor del centre de formació professional CINGLE. 

 

Data d’actualització 

 
Maig de 2021 

 


