
 

Perfil i trajectòria professional 
per a la seva publicació a l’Espai de transparència* 
 
Dades d’identificació 
Nom i cognoms Lloc i data de naixement 

ANTONI GARCIA SALANOVA Barcelona, 11 de febrer de 1963  
Càrrec actual 

DIRECTOR D’EQUIPAMENTS EDUCATIUS  
 

 
Perfil 
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic) 

- Arquitecte Superior per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. ETSAB, any 
2000.  
- Arquitecte Tècnic per l’Escola Universitària d’Arquitectura Tècnica de Barcelona. EUATB, 
any 1990.  
- Urban Design Studio en Planificació Urbana al Massachussets Institute of Tecnology de Bos-
ton. M.I.T. i ETSAB, any 1996. 
 
Trajectòria professional 
Experiència professional (per ordre cronològic) 

Funcionari de carrera de l’ajuntament de Barcelona. Ha treballat per l’Administració amb diver-
sos càrrecs i a diferents entitats del sector públic; Departament de projectes del districte de 
Ciutat Vella de l’Ajuntament de Barcelona del (1992-2000) com arquitecte tècnic; Foment de 
Ciutat Vella en comissió de Serveis (2000-2012) com arquitecte superior Coordinador de pro-
jectes, obres i inversió; Departament d’Obres i Manteniment del districte de Ciutat Vella de 
l’Ajuntament de Barcelona (2012-2014) com arquitecte superior Responsable de projectes i 
obres d’inversió; Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports i Àrea de Drets Socials de l’Ajun-
tament de Barcelona (2014 -2015) com Cap del Departament d’infraestructures i equipa-
ments; Consorci d’Educació de Barcelona, com a Director d’equipaments educatius càrrec 
que ocupa actualment des de desembre de 2015 

 
Informació addicional 
Altra informació rellevant 

Altra informació rellevant Col·laboració entre l’Ajuntament de la Ciudad de Mèxico DF i l’Ajun-
tament de Barcelona (Foment de Ciutat Vella) pel desenvolupament del projecte urbanístic 
“Intervención en las Plazas de Santo Domingo, 23 de Mayo, de la Soberanía de la Ciudad de 
México y su Entorno Vial”. 2008. Com a arquitecte coordinador del projecte per part de l’Ajun-
tament de Barcelona. Referent de la Taula del Canvi Climàtic de Barcelona de l’Ajuntament de 
Barcelona, des de 2015. 
 
Data d’actualització 

28/06/2021  
 
 
 
 
Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-la en acompliment de l’article 9.1.b de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades personals. La veracitat del contingut d’aquesta fitxa és responsabilitat del propi professional. 
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