CURRÍCULUM VITAE

Joan-Antoni LLINARES GÓMEZ
9 d’octubre de 1953
ALZIRA (Ribera Alta), València

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
En l’àmbit de les Administracions Públiques.


Director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de
la Comunitat Valenciana. 30 de juny de 2017.



Gerent de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona. Des de 23 de juliol de
2015 fns a 29 de juny de 2017. Funcions de direcció dels serveis generals,
dels serveis jurídics, de la fscalittació municipal i dels recursos humans i la
posada en funcionament del departament de transversalitat de gènere, així
com també la creació, posada en funcionament i direcció de l’Oficina de
Transparència i Bones Pràctiques, formant part del sistema d’integritat
institucional, constituïda per les àrees de control de la gestió (auditoria);
d’anàlisi i investigació; i transparència, posant en marxa:
• El portal de transparència municipal i la xarxa de referents en tota
l’estructura municipal i el seu sector públic.
• El projecte de Codi Ètic i de Conducta per a càrrecs electes i
personal directiu de l’ajuntament i del seu sector públic així com la
regulació dels grups d’interès.
• La Bústia Ètica i de Bon Govern com a canal de denúncia ciutadana
en qüestions de detecció de conductes de corrupció o males
pràctiques.
Conseller delegat de l’Institut Municipal d’Informàtica-IMI que gestiona els
sistemes informàtics i tecnològics de l’Ajuntament de Barcelona i tot el seu
sector públic i dissenya les estratègies de big data i smart city.
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Membre del patronat de l’Institut Municipal d’Hisenda IMH de Barcelona,
entitat responsable de gestionar la recaptació de tributs i taxes municipals de
l’Ajuntament de Barcelona.
Representant de l’Ajuntament de Barcelona en el Consell Rector del Consorci
Hospitalari Parc Salut Mar constituït per la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat de Barcelona des del qual es
gestionen cinc centres hospitalaris i d’investigació biomèdica de la ciutat.
Vocal del Patronat del Palau de la Música Catalana en representació de
l’Ajuntament de Barcelona fent seguiment del procés i judici dels antics
directius que malversaren els seus fons.
Vocal del Patronat de la Fundació Julio Muñoz Ramonet, propietària d’una
immensa col·lecció d’art amb la seua seu cedida a la ciutat de Barcelona,
gestionat per l’Ajuntament de Barcelona mitjançant aquesta fundació.
Membre del Consell Editorial de l’Ajuntament de Barcelona, òrgan des del
qual es dirigeix la producció de llibres i publicacions municipal.


Subdirector d’Administració i finances de l’INSTITUT VALENCIÀ D’ART
MODERN - IVAM. Per reingrés, des d’octubre de 2014 fns a juliol de 2015.
Assumeix la direcció de la funció administrativa econòmica, jurídica,
contractació, recursos humans i fscalittació. Reorganitta la institució, audita el
període anterior i col·labora amb la Justícia en l’esclariment de presumptes
conductes fraudulentes. Situació actual en excedència per serveis en altres
administracions públiques.



Director Executiu del PALAU DE LA MÚSICA CATALANA. Consorci de dret
públic format per l’Ajuntament de Barcelona, el Ministerio de Cultura i la
Generalitat de Catalunya. Entre juliol de 2009 i desembre de 2010. Direcció de
la investigació i auditoria del ‘Cas Millet’, reorganittació de la institució, direcció
dels serveis jurídics i de fscalittació, col·laborant amb la Justícia per a
l’esclariment dels fets. Cessament a petició pròpia.



Gerent del MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA – MNAC. Consorci de
dret públic format per l’Ajuntament de Barcelona, el Ministerio de Cultura i la
Generalitat de Catalunya. Entre maig de 2001 i juliol de 2009, període
d’acabament de les obres i elaboració i posada en marxa del primer pla
estratègic del museu. Funcions de direcció de l’administració i les fnances,
dels serveis jurídics, dels recursos humans, la contractació, la gestió del
patrimoni no museístic i de fscalittació i auditoria interna. Cessament a
petició pròpia.
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Administrador de l’INSTITUT VALENCIÀ D’ART MODERN - IVAM. Entre
novembre de 1995 i abril de 2001. Funcions d’organittació, fscalittació i
direcció de l’administració i les fnances de la institució. Cessament a petició
pròpia.



Funcionari de carrera de la Generalitat Valenciana. Entre maig de 1988 i
octubre de 1995. Tècnic de gestió per concurs de l’INSTITUT VALENCIÀ D’ART
MODERN - IVAM. ens de dret públic depenent de la Generalitat Valenciana.
Període de creació i consolidació del projecte cultural-museístic.



Funcionari de carrera d’Habilitació Estatal de l’Escala de Secretaris,
Interventors i Tresorers Administració Local, Sub-escala Secretaria-Intervenció.
Promoció 1982. Entre 1983 i 1988 Secretari-Interventor de l’Ajuntament de
Sumacàrcer (Ribera Alta). Període de reconstrucció d’infraestructures, de
l’economia i re-disseny urbanístic del municipi després de la catàstrofe de la
ruptura de la presa de Tous. Guardó del Municipi atorgat en 1995 per la
unanimitat del plenari municipal pels serveis prestats a l’ajuntament i al poble
durant aquells anys. Situació actual: excedència per serveis en altres
administracions.

En l’àmbit professional privat


Director gerent d’EDICIONS BROMERA. (2011-2012) període de
reorganittació del grup empresarial. En l’actualitat membre del patronat de la
seua Fundació per al Foment de la Lectura.

Altres


Advocat, Col·legiat Núm. 7054 del Col·legi d’Advocats de València-ICAV, en
situació de No Exercint.

TITULACIÓ ACADÈMICA I FORMACIÓ PROFESSIONAL
● Llicenciat en dret. Per la Universidad Nacional de Educación a Distancia –
UNED
● III Curso de Gestión y Dirección de Pequeños y Medianos Municipios.
Organittat pel Consejo General de Colegios Ofciales de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Administración Local i l’INAP-Instituto Nacional
de Administración Pública.
● XXXIII Curso del Colegio de Abogados de Valencia, de perfeccionament
de l’Advocacia, equivalent a l’actual Master de Habilitación para el ejercicio
de la Abogacía.
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● Curs del Instituto de Estudios de Administración Local

“Aspectos
Jurídico-administrativos del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril“, que va aprovar el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local.

● Curs “Actualización normativa. Breve referencia a la financiación
municipal en tiempos de crisis“. Col·legi de Secretaris Interventors i
Tresorers d’Administració Local 2013.
● Curs “La administración local y la vía judicial“. Col·legi de Secretaris
Interventors i Tresorers d’Administració Local 2013.
● Curs de l’Institut Valencià d’Administració Pública. “Anàlisi i disseny
organitzatiu“.
● Curs de l’Institut Valencià d’Administració Pública. “Seminari sobre
tècniques de gestió“.
● Curs GLOBAL ESTRATEGIAS. Barcelona. 2007. “Métodos de auditoría y
evaluación interna en la empresa”.
● II Jornadas del Instituto de Estudios de Administración Local sobre
Presupuestos y Contabilidad.
● Jornades de l’Institut Valencià d’Administració Pública “Aplicació de
l’impost sobre el valor afegit“.
● Curs de la Universidad Internacional Menéndet y Pelayo. Santander. 1993.
“La armonización comunitaria de los derechos de propiedad
intelectual, situación actual y perspectivas”.
● Curs de la Universidad Complutense-Museo del Prado. Madrid, 2013.
“Museos y mecenazgo hoy”.
● Curs FUNDACIÓN SELGAS-FAGALDE. Cudillero (Asturias), 2007. “Propiedad
y sustracción de obras de Arte”.
● Curs del Ayuntamiento de Madrid “Legislación del Patrimonio histórico
español”.
● Jornades del Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes.
“Protección legal del Patrimonio histórico”.
● Jornades de la Real Academia de Córdoba. “Protección del Patrimonio
histórico-artístico”.
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DOCÈNCIA I CONFERÈNCIES IMPARTIDES.
Generalitat Valenciana. Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació, en col·laboració amb l’Universitat de València.
València, 8 i 9 de febrer de 2018. Jornades “Corrupció pública: la resposta del
Dret”. Ponent en la taula rodona: “La funció exercida per les agències antifrau”.
Asociación para la defensa de la función pública aragonesa. Zaragota, 20 de
desembre de 2017. Acte commemoratiu del Dia Internacional contra la Corrupció.
Conferència “Prevención de la corrupción en la gestión pública”.
Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional. Junta de Comunidades
de Castilla-la Mancha. Conferència “Prevención de la corrupción en las
Administraciones Públicas: el papel de las agencias anticorrupción”. Ciudad Real,
19 de desembre de 2017.
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
•

I Congrés Internacional sobre la corrupció política a l’Espanya
Contemporània (Segles XIX-XXI). 14 i 15 desembre 2017. Taula
rodona: “La corrupció als governs i a les administracions locals a
l’Espanya Contemporània”.

Agència de Transparència de l‘Àrea Metropolitana de Barcelona. II Seminari
Internacional de Transparència “El foment de bon govern”. 24 i 25 de novembre
2017. Taula Rodona: “Òrgans de garantia per a la transparència i el bon govern:
reptes i difcultats”.
FIBGAR. Jornades “Corrupción Zero: Debates sobre la aplicación de software para
la lucha contra la corrupción”. 22 de novembre de 2017.
Observatori Ciutadà contra la Corrupció. Jornada "Ciutadania contra la
corrupció". Edicions València, 19 d’octubre; Alacant, 24 d’octubre i Castelló, 26
d’octubre de 2017.
Ajuntament de València. Jornada tècnica “El conficte d’interès, noció i regulació
de la prevenció de la corrupció” per a funcionaris. Ponent. 18 d’octubre de 2017.
Generalitat Valenciana. Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació, en col·laboració amb Transparencia Internacional
España. Participació en la taula de treball conjunta de les ofcines antifrau en la
“Jornada Técnica Sistema de alertas para la prevención de la Corrupción”. 17
d’octubre de 2017.
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V Colloque Scientifique International VIGICOR. “Corruption et citoyenneté:
représentation, organisation et moyens d’actions”. Aix en Provence, 23 de
setembre de 2017. Ponent. Taula rodona “Corruption: tous complices? Quelle
tolérance ici et ailleurs?”.
Generalitat Valenciana. Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació. Càtedra Transparència i Gestió de Dades. ESCOLA
D’ESTIU 2017. Conferència “El Fraude y sus consecuencias”. 5 i 6 de setembre de
2017.
Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. Direcció General de Dret i
d’Entitats Jurídiques. Jornada “El repte institucional dels grups d’interès”. 15 de
juliol de 2017. Ponent. Taula rodona “El registre de grups d’interès: de la
regulació al desenvolupament i la pràctica institucionals”.
L’Oficina Antifrau de Catalunya junt amb el Consorci Universitat Internacional
Menéndez Pelayo de Barcelona-CUIMPB. Centre Ernest Lluch. Curs d’estiu
“Alertadors de la corrupció”. 6 de juliol de 2017.
Escola d’Administració Pública de Catalunya. Jornada sobre Transparència i
Gestió Pública de l’Urbanisme. Barcelona, 20 de juny de 2017. Ponent. “Les
organittacions transparents: com gestionar la transparència urbanística en les
webs institucionals”.
Federació de Municipis de Catalunya. Barcelona, 8 de juny de 2017. Ponent. “La
implantació de programes de compliance i marcs d’integritat institucional. La
prevenció del delicte en el sector públic”.
Ajuntament de Barcelona. Jornades “Transparència i bon govern: les ciutats
davant els nous reptes democràtics”. Barcelona, 29 i 30 de maig de 2017. Director
i ponent. Taula rodona “El marc d’ntegritat institucional. Riscos i prevencions de
les males pràtiques. Codifcació de les conductes”.
Atelier, ONGD. II Jornades Europees Joves-Ciutadania-Transparència i Lluita contra
la Corrupció. València, de l’11 al 13 de maig de 2017. Responsable del Taller
d’elaboració de propostes i conclusions de les Jornades.
Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado Español-COFAE.
Jornadas de Formación «Ética en la gestión cultural:
transparencia y
responsabilidad social». Madrid, 28 i 29 de novembre de 2016. Conferenciant. «La
transparencia en cultura».
Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Jornadas «Museos, derecho a la
cultura y propiedad intelectual en la sociedad de la información». Alicante, 23 de
setembre de 2016. Ponent. «La promoción del arte y la cultura por los museos
mediante la gestión de la Propiedad Intelectual en la sociedad de la información».
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ICOM-International Council of Museums Madrid. Juny 2015. Trobada de
museologia sobre el professional de Museus. Ponent.
Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya. Taula rodona
“La transparència i l’accés a la informació en el sector cultural, a debat”. Ponent.
Barcelona, maig de 2014.
MUSEO PICASSO. MÁLAGA. Foro Interpretando el presente. 21 i 22 maig de 2014.
Sessió de «Cultura y Economía». Ponent.
INSTITUT VALENCIÀ D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.
•
•

Professor del CURS “NORMATIVA MEDI AMBIENT (1ª EDICIÓ)”.
Professor del CURS “NORMATIVA MEDI AMBIENT (2ª EDICIÓ)”.

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. CURSOS POSTGRAU.
•
•
•
•
•
•

Professor col·laborador de LEGISLACIÓ DE PATRIMONI CULTURAL
Professor col·laborador sobre LEGISLACIÓN DE PATRIMONIO
CULTURAL.
Professor col·laborador de DISEÑO DE SISTEMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL Y SOSTENIBLE.
Professor del MASTER DE ESTRATEGIAS Y GESTIÓN AMBIENTAL.
Professor del DIPLOMA DE DERECHO AMBIENTAL
Professor del POSTGRADO EN DERECHO AMBIENTAL

UNIVERSIDAD DE GRANADA. Master de Museología. Professor: “Aspectos
jurídicos de la organitación museística” .
UNIVERSITAT DE GIRONA. CURSOS POSTGRAU.
•
•

Professor del TÍTOL D’ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL
PATRIMONI CULTURAL.
Professor de l’EUROPEAN MASTER IN TOURISM MANAGEMENT.

EN

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
•

Professor del Curso Postgrado de GESTIÓN DE PATRIMONIO
CULTURAL.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA.

•

Professor col·laborador del Curs “Habilitación de Acceso a la escala
de ayudantes de archivo, biblioteca y museos”.
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•

Professor col·laborador del Curs Postgrau “Marco jurídico de la
gestión y organitación de entidades museísticas”.

MINISTERIO DE CULTURA. Professor del Curso de Habilitación a Conservadores y
Restauradores. “La gestión económica del museo”.
MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO REINA SOFIA. V Conferencia
Internacional de Registros de Museos. Madrid, 2006. Ponent. “La justifcación de la
tarifa por préstamo de obras de arte”.
IVAM. INSTITUT VALENCIÀ D’ART MODERN. Curs “Vanguardia y Museo.
Museología del arte contemporáneo”. 1994. Secretari del curs i professor de les
matèries: Gestión museística. Derechos de Autor. Mecenatgo.
UNIVERSITAT D’ALACANT. FORMACIÓ POSTGRAU.

•
•
•

Director i professor del Curs “Gestió del Béns Culturals, propietat
intel·lectual, mecenatge i difussió”. CURS 2013/2014.
Coordinador i professor del Curs específc de museologia «Museos y
educación». Curs 2014/2015.
Co-director del Curs “Art i Societat” de la Càtedra Antoni Miró. Curs
2014/2015.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. FORMACIÓ POSTGRAU.

•

Professor del Master de Gestión del Patrimonio Histórico y Cutural.
Cursos 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014;
2014/2015.

UNIVERSITAT POMPEU FABRA BARCELONA. FORMACIÓ POSTGRAU.

•

Professor i Coordinador del Mòdul de Legislació i Gestió de Museus.
Diploma Postgrau de Gestió Museística.
Cursos 2010/2011;
2012/2013; 2013/2014; 2014/2015.

UNIVERSITAT DE GIRONA.
formació.

•

Fundació Universitat de Girona:

Innovació i

Professor del Curs de Postgrau en Direcció Estratègica de Museus i
Centres Patrimonials. Lleida. Curs 2016/2017.

UNIVERSITAT DE BARCELONA.

•

Professor del Màster en Prevenció, Control i Reacció davant la
Corrupció. Curs 2016/2017.
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•
•

Professor del Màster Bon Govern i Dret a una Bona Administració. Curs
2016/2017.
Professor del Màster d’Hisenda local: Gestió Econòmica Avançada.
Mòdul “Ètica pública, promoció, integritat I bones pràctiques”. Curs
2014/2016.

CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ
LLENGUA MATERNA.
Certifcat Junta Qualifcadora Nivell A.
Certifcat Junta Qualifcadora Nivell B.
Curs de l’Institut Valencià d’Administració Pública
Valencià. Tradició i Modernitat en el seu establiment”.

“Llenguatge Administratiu

PUBLICACIONS

En matèria de deontologia en la gestió pública:

➢ Gestión museística, deontología profesional y conficto de intereses.
Cuadernos Hispanoamericanos. Núm 759 septiembre de 2013. Edita
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. AECID

➢ Quo Vadis IVAM. El País, 28 octubre 2012
En matèria de gestió jurídic-administrativa-financera del patrimoni cultural i
museologia:

➢ Titularidad de los museos. La gestión del museo. Títol

de l’obra:
Administración y dirección de los museos: aspectos jurídicos. Obra
col·lectiva. Edit Marcial Pons. Madrid-Barcelona. 2008
ISBN: 978-84-9768-550-4.

➢ El plan estratégico del Museo Nacional de Arte de Cataluña (20052008). Títol de l’obra: Museos y planifcación estratégica de futuro. Actas de
las primeras jornadas de formación museológica. Obra col·lectiva. Edit
Ministerio de Cultura. Secretaria General Técnica. Madrid, 2008.
ISBN 978-84-8181-378-4.
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➢ La justificación de la tasa por préstamo de obras de arte. Actas V
Conferencia internacional de registros de museos. Diversos autors . Madrid,
2008. DL. S. 1.473-2008.

➢ La gestión museística o la superposición del objeto. Kalías. Revista de
teoría e historiografía del arte. Núm. 25/26 Edita IVAM, València, 2002.
DL V-1461-2002.

En matèria d’urbanisme i medi ambient:

➢ Legislación sobre el medio natural. Convenios internacionales. La

protección de los espacios naturales. Títol de l’obra: I Congreso Nacional
de Derecho Ambiental. Diversos autores. Obra colectiva. Edit CIMA Medio
Ambiente. Valencia, 1996. ISBN 84-921324.

➢ El acceso a la información en materia de medio ambiente. Títol de
l’obra: Métodos de Información Vol. 3. nº 10. Edit AVEI. Asociación
Valenciana de especialistas en información. derecho a la información
ambiental. València, març de 1996. ISBN: 1134-2838.

➢ Algunes consideracions jurídiques relatives al conficte sobre la ZAL a

l’horta de La Punta. Títol de l’obra: Els valors de La Punta. 18 arguments en
defensa de l’horta. Obra col·lectiva. Edit Universitat de València. 1999. ISBN
84-370-3873-1.

➢ El espacio natural del Cabriel. Col·leció «Espacios Naturales Valencianos».
Edita Fundación Cultural Caja de Ahorros del Mediterráneo. València, 1995.
DL V 3556-1995.

Altres publicacions
➢ Metamorfosi i simbiosi en els paisatges de Manuel Boix. Coautor del
llibre “La Nau, el viatge del temps”. Edita Universitat de València. 2014.
ISBN 978-84-370-9438-0.
➢ Antoni Miró, art, llibertat i compromís. Coautor del llibre «MANI-FESTA.
PERSONANTGES S/T». Edita Ajuntament d’Alacant. 2015.
ISBN 978-84-87367-90-8

COMPROMÍS SOCIAL
Membre del consell assessor de l’Institut Art i Espiritualitat Sean Scully-de
Santa Cecília de Montserrat.
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Membre del consell assessor de la Càtedra d’art contemporània “Antoni Miró”
de la Universitat d’Alacant.
Membre del patronat i vicepresident de la Fundació Bromera per al Foment de
la Lectura.
Membre del patronat de la Fundació Mediambiental FUNDEM.
Membre del Consell assessor de les Arts d’Alcoi.
Cofundador (1980) de l’organittació per la protecció i defensa de la natura Acció
Ecologista-Agró. Dues vegades president. Fundador de la seua comissió de Dret
Ambiental impulsora de procediments de defensa de la natura amb sentències i
desenvolupaments normatius en matèria ambiental. En 2015 l’entitat ha estat
declarada d’Utilitat Pública per l’Estat.
Membre i secretari de la Reial Societat Econòmica d’Amics del País de Valencià i
Coordinador de l’Aula Cavanilles, un projecte de debat i refexió sobre
desenvolupament humà i el conficte ambiental.
Cofundador i membre de la Junta directiva de l’associació Acción Cívica contra la
Corrupción.
Cofundador de la Fundació Els Ports Maestrat constituïda per gestionar la
distribució dels recursos derivats dels acords que varen posar f al llarg contenciós
(1980-1995) lliurat pels municipis afectats i organittacions ecologistes que tingué
per objecte lluitar contra la contaminació de pluja àcida causada per la central
tèrmica d’Andorra (Terol).
Per imperatiu de l’article 27 de la Llei 11/2016, de l’Agència de Prevenció i Lluita
contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, des d’abans de la presa
de possessió com a Director de l’Agència, no s’ostenta cap càrrec de representació,
direcció o d’assessorament en cap de les institucions i entitats citades en el
present Currículum Vitae.
Joan A. Llinares Gómet
Febrer 2018
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