Breu resum CV Carles San José i Amat

Titulació: Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona (1995).
Experiència professional: Funcionari de diferents cossos de la Generalitat de Catalunya,
entre ells el cos d’advocacia de la Generalitat. Des del 1984 he ocupat llocs d’àmbit
jurídic en diversos departaments de la Generalitat, el darrer dels quals ha estat com a
advocat al Gabinet Jurídic durant 5 anys, abans de ser nomenat cap de l’àrea
d’inspecció de l’APDCAT el desembre de 2007, lloc ocupat fins al setembre del 2019,
moment en què vaig començar com a consultor i formador del sector públic en matèria
de transparència, protecció de dades i procediment administratiu.
Membre de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació, i Tria Documental del
Departament de Cultura, en representació de l’APDCAT, des del 2009 fins al setembre
del 2019.
DOCÈNCIA:
- Formador intern de l’EAPC en l’àrea jurídica, especialment en matèria de
transparència i protecció de dades, i procediment administratiu sancionador.
- Diversos anys d’experiència (del 2002 al 2007) en formació de preparació
d’oposicions d’ingrés a la funció pública, especialitzat en la matèria de dret
administratiu.
- Professor col·laborador a la UOC en l’assignatura de dret administratiu II; en el grau
de gestió i administració pública des del 2018; en l’assignatura de procés administratiu i
contenciós administratiu i laboral en el màster universitari d’advocacia; i en
l’assignatura de protecció de dades al Màster de Ciberdelinqüència.
- Professor a la UAB (ESAGED) en l’assignatura de dret d’accés a la informació
pública i protecció de dades, al màster d’arxivística i gestió documental.
- Professor a la UAB (EPSI) en matèria de protecció de dades en el grau de Prevenció i
Seguretat Integral.
- Ponent en el Màster en Dret de la Societat de la informació (ICAB).
- Ponent en el Máster en Derecho Digital y Sociedad de la Información (IL3-UB)
- Professor col·laborador en el Postgrau de protecció de dades en l’Administració
pública i en sector particulars (UOC).
- Ponent en el Postgrau de protecció de dades i seguretat de la informació (BSM-UPF)

- Ponent en el Postgrau en administració electrònica i govern obert al món Local de la
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF).
- Ponent en jornades diverses, organitzades per entitats del sector públic, en les matèries
de protecció de dades, i de transparència.
PUBLICACIONS:
- Col·laboració en el manual “Comentario a la LOPD” (2010) coordinat per Antonio
Troncoso, ex-director de l’Agència de Protecció de Dades de la Comunitat de Madrid.
- Col·laboració en el manual “Comentario a la LOPDGDD (2020, publicació
imminent), coordinat per Antonio Troncoso.
- col·laboració l’elaboració de materials publicats en obert a internet per l’EAPC, en
concret sobre transparència i accés a la informació, i sobre procediment administratiu
sancionador (2016).
- col·laboració en el Temari d’oposicions d’accés al cos d’advocacia de la Generalitat
de Catalunya (2016 - AIAGEC).
- col·laboració amb “El consultor de los ayuntamientos” en l’especial “e-lecciones
municipales: más que elecciones”, en un article sobre “La protecció de dades en l’àmbit
dels regidors”.
- co·laboració amb “El consultor de los ayuntamientos” en l’especial sobre “RGPDLOPDGDD”, en un article sobre “Autoridades de control y régimen sancionador”.
- col·laborador habitual en la Revista Catalana de Dret Públic.
- col·laborador habitual en els “Espais temàtics de l’EAPC”, dedicat a la Gestió de la
informació: transparència i protecció de dades.

