
              

PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL PER A LA SEVA PUBLICACIÓ AL PORTAL 
DE LA TRANSPARÈNCIA 
 
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 càrrec electe.  
 

DADES D’IDENTIFICACIÓ 
 

Nom i Cognoms 
 
EDUARD SANZ GARCIA 

 
 

 

Càrrec/s actual/s  

1r Tinent d'Alcaldia 
President de l'àmbit de Territori i Sostenibilitat  
Regidor delegat de Territori i Sostenibilitat  
Regidor delegat de Comunicació  
Regidor delegat de Polítiques Socials d'Habitatge  
Regidor delegat de districte Finestrelles i Ciutat Diagonal  
Regidor Adjunt de districte La Miranda i La Mallola  

Representant de la Corporació a l'Àrea Metropolitana de Barcelona 

Representant de l'AMB al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola  
 
Representant de la Corporació a la Societat Municipal Mixta de Promoció i Gestió de Serveis 
d’Esplugues de Llobregat, S.A.  
 
DADES DE FORMACIÓ 
 

Postgrau en Estratègia i Competitivitat Nacional (UPC - 2010) 
Primer, segon i tercer curs d'Enginyeria d'Obres Públiques (1992-1995) 
Tècnic Especialista en Electrònica Industrial (Institut Politècnic Escoles Professionals Salesianes de 
Sarrià - 1990) 
 

 
PERFIL LABORAL O PROFESIONAL 

Coordinador de política institucional de la UGT de Catalunya i responsable de l’àrea de territori, 
urbanisme i cohesió social. Desenvolupa també tasques de representació de la UGT al Consell de 
la Mobilitat de Catalunya, Grup de reordenació de peatges, Consell Econòmic i Social de Barcelona, 
Pacte Industrial de la RMB i Pla estratègic Metropolità de Barcelona, entre d’altres.  (2004 - 
actualment en excedència per càrrec electe) 



              

 
Conseller del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) i membre de la comissió 
de desenvolupament territorial i medi ambient entre el 2005 i 2007.  
 
Tècnic de prospecció territorial i de mediació laboral al Vallès Occidental. (2003 - 2004) 
 
Director adjunt del departament de formació i desenvolupament multimedia de l’empresa Barcelona 
Centre de Tecnologies. (1997 - 2002) 
 
Professor autònom de programari de disseny assistit per ordinador i retoc d'imatge digital - 
AutoCAD, Photoshop, 3D Studio Max, altres... (1995 - 1997) 
 

 
 
TRAJECTÒRIA POLÍTICA 

Primer Tinent d'Alcaldia. President i Regidor delegat de l'Àmbit de Territori i Sostenibilitat a 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de l'any 2015 fins l'actualitat. 
Tercer Tinent d'Alcaldia  i Regidor de Cultura, Patrimoni i Habitatge Social a l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat entre els anys 2011 i 2015. 
Regidor de Cultura a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat entre els anys 2007 i 2011 
Regidor de Joventut i Cultura a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat entre els anys 1999 i 2003. 
 
Militant del PSC des de l'any 1998 
Afiliat a la UGT de Catalunya des del 2003 
Conseller Nacional del PSC des de 2012 
Primer Secretari de PSC d'Esplugues de Llobregat des del 2012 fins l'actualitat 
Membre de diferents executives locals anteriors 

 

 

Data actualització 

3 de Gener de 2017 

 


