
 
 
 
 
Perfil i trajectòria professional, Currículum Vitae: 
 
 
Dades personals 
 
 
Nom: Xavier Isart Rueda 
Data naixement: 5 de gener de 1960 
Lloc: Barcelona 
 
 
Titulacions  
 
 

• Títol d’Arquitecte superior per l’Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona 
(ETSAB) abril 1987, especialitat d’urbanisme i projectes, nº col·legiat 17.314-2 

 

• Funcionari del cos de Titulats Superiors, Arquitectes de la Generalitat de Catalunya del 
Departament de Territori i sostenibilitat en situació administrativa d’excedència i 
personal laboral en situació administrativa d’excedència voluntària de l’Institut Català 
del Sòl (Incasòl  

 
 
Activitat professional: càrrecs i nomenaments. 
 
 

• Exercici lliure de la professió i col·laboracions amb despatxos professionals 
d’arquitectura 1985-1988 

• Arquitecte col·laborador  de l’Institut Català del Sòl. Maig 1988. 

• Cap de Planejament  de l’Institut Català del Sòl, anys 1989-1994. 

• Cap de gestió urbanística de l’Institut Català del Sòl, anys1994-1998. 

• Vocal del Jurat Provincial d’expropiació de Barcelona, anys1997-1999 

• Cap del Servei d’Alienacions de l’Institut Català del Sòl, anys 1998-1999. 

• Cap de l’Àrea de vendes de l’Institut Català del sòl, anys 2000-2002 

• Director-gerent de Projectes Territorials del Bages SA, anys 2002-2007 

• Director general de sòl i adquisicions Espanya de immobiliària Layetana, anys 2007- 
2008 

• Director-gerent de la immobiliària Vantoureix SL, anys 2008-2012 

• Director dels Serveis Urbanístics i Territorials i Coordinador de l’Àrea de Territori i 
Espai Urbà de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, anys 2013-2020 

• Gerent del Consorci Urbanístic de l’Entorn de la Colònia Güell, des d’octubre de 2020, 
càrrec que actualment estic desenvolupant. 
 

 
Activitat professional: docent com a professor: 
 
 

- Professor de l’assignatura de Dret Administratiu II (urbanisme) del 3r curs del Graduat 
en Estudis Immobiliaris i de la Construcció a la Universitat de Barcelona, des del curs 
acadèmic 1997-1998 fins el 1999 - 2000. 

 
- Professor col·laborador del curs de postgrau del Màster de Gestió Urbanística i 

Valoracions Immobiliaris realitzat per la Fundació Politècnica de Catalunya dins del 
tema de valoracions del sòl, mètodes dinàmics, des del curs acadèmic 1995-1996 fins 
el 1999 – 2000. 



 
- Ponències impartides dins del curs de praxis de la gestió urbanística i de Dret 

immobiliari en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya des de l’any 1993 fins el 1998. 
 
 
Activitat professional: disseny d’elements urbans. 
 
 

- Disseny de dos elements de mobiliari urbà per a l’empresa Escofet 1986, SA, un banc 
anomenat “Bis” i una font anomenada “Monolito”, anys 1992 i 1991 respectivament, 
actualment encara en catàleg. 

 
 
 
 
Barcelona,    març del 2021 
 


