
             
  

 

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 professional.  

 

DADES D’IDENTIFICACIÓ  

Nom Lloc i data de naixement 

Antoni Pallès i Riera Barcelona, 13 de juliol de 1964 

Càrrec actual  
Secretari- gerent Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya 

 

Departament, organisme o ens públic d’adscripció 

Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya (Departament d’Ensenyament) 

PERFIL  

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic) 

2005 – 2007. Màster en Direcció pública per ESADE  

2006. Diploma de Funció gerencial a les Administracions Públiques (2006) 

1988. Llicenciat en filologia per la Universitat de Barcelona.  

Formació musical en les especialitats de cant i direcció coral. 

 

Altra formació: 

- Curs de creació i desenvolupament de públics culturals (2008) 

- Postgrau en organització i gestió d’empreses culturals a la Universitat Oberta de 

Catalunya (2001) 

- Curs de gestió de recursos humans: règim jurídic, gestió i administració de personal 

(1998) 

- Curs de funció gerencial per a tècnics i comandaments de l’administració local (1997) 

- Curs de gestió econòmica i financera (1996). 

 

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 

Experiència professional (per ordre cronològic) 

- Durant els anys 1992 i 1993 participació activa en la creació de la Jove Orquestra 

Simfònica de Catalunya (JOSC) en tasques de coordinació. 

- Tasques gerencials en la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) des de l’any 



             
  

 

2002 a temps parcial. 

- Secretari de la Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya des de l’any 2004. 

- Director executiu-fundador de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de 

Lleida (OJC) (2002- 2012) a temps parcial. 

- Secretari de la Fundació Julià Carbonell des de l’any 2002 

- Des de 1993 i durant 15 anys gerent del Consell Comarcal de la Segarra. 

- Gerent del Consell Comarcal del Solsonès del 2009 al 2011. 

- Des de 1994 fins a l’any 2006 director del Consorci per a la gestió dels residus urbans 

de la Segarra. 

- Durant 7 anys director general de l’empresa Gestió d’aigües de la Segarra. (2001-

2008) 

- Entre l’any 2001 i el 2006, gerent del Grup d’acció local PRODER (entitat dedicada al 

desenvolupament econòmic a partir de fons europeus de les comarques de la Segarra 

i de l’alta Anoia).  

- Docent i membre de l’equip directiu del Centre Educatiu Castellvell de Solsona i 

responsable de la seva residència d’estudiants (1989 – 1991). 

- Vicepresident i tresorer de l’Associació Espanyola de Joves Orquestres (AEJO). Des de 

la seva fundació fins al 2015 

- Membre de la junta directiva de l’Associació Espanyola d’Orquestres Simfòniques 

(AEOS) en funcions de tresorer. 

- Actualment és director del Departament Musical el Gran Teatre del Liceu.  

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Altra informació rellevant 

 

 

 

Data actualització 

01-07-2015 

 

Signatura 

 


