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Josep Maria Solé i Chavero
Nascut el 3 de juliol de 1969
Visc a Platja d’Aro

Advocat Llicenciat en Dret. Universitat Autònoma de Barcelona 1997.
Formació complementària:
• Curs Especialització en Dret Urbanístic UdG 2011; Curs d’especialització en Dret Local. UdG.
2007 ;Curs de Gestió de serveis públics. IESE. 2003; Diplomat en Comunitats Europees.
Escola Diplomàtica i el Patronat Català Pro Europa.1993 ; Curs de Dret Comunitari. Càtedra
Jean Monnet. UAB. 1991
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
•
•

•
•

Director i advocat. Fundació Tutelar de les Comarques Gironines (actualment amb 808
persones acompanyades). Girona. 2004 –Actualitat
Consultor en matèries relacionades amb la gestió de Serveis Socials. Docent o ponent en
diverses jornades, cursos, seminaris i activitats formatives relacionades amb serveis
socials, dret dels serveis socials i protecció legal de les persones amb discapacitat,
persones amb malaltia mental i gent gran. (2015-2016 Consultor del Govern d’Andorra per
l’aplicació de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat)
Delegat territorial a Girona. Departament de Benestar Social. Generalitat de Catalunya.
Gener 2000 – gener 2004
Des del 1991 fins el 1999 diverses tasques i responsabilitats a la Secretaria General de
Joventut del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya

Altres

Darrerament, implicat en els debats sobre l’aplicació de l’art. 12 de la Convenció Internacional de
Drets de les Persones amb discapacitat en diversos contextos, destacant la participació com a
ponent al World Congres on Adult Guardianship de Washington D.C ( maig 2014), Erkner, Berlin
(setembre 2016) i Corea (octubre 2018).
• Des del juny 2018, Membre del Consell d’Administració de l’EASPD, plataforma europea no
governamental i sense ànim de lucre que agrupa més de 15.000 proveïdors de serveis socials per
a persones amb discapacitat. Tanmateix vice-president de la Comissió Permanent pel Dret a la Vida
Independent i la Inclusió Social.
• President del Consell Social de la Fundació Institut Guttmann i membre del Patronat de la
institució (maig 2016- actualitat)
• Vice-president de la Fundació DRISSA (Centre Especial de Treball, serveis socials i residencials
per a persones amb malaltia mental);
• Vice-president de la Fundació Campus Arnau d’Escala (Recerca i formació en matèria de serveis
socials; hi participa la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Girona);
• Patró, i Secretari del Patronat Fundació iSocial, Juliol 2018.
• Ex-President de l’Associació Encaix, formada per 12 fundacions tutelars de Catalunya 2007-2015.
• Patró, i Secretari del Patronat Fundació iSocial, Juliol 2018.
He estat President de JEF-Catalunya, (secció catalana de la organització Joventut Europea Federalista,
associació juvenil internacional considerada les joventuts del Moviment Europeu). 1993- 97 i vocal de
la Junta Directiva del Consell Català del Moviment Europeu 1993 – 97.
Tinent d’Alcalde i Regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro 1999-2007/2001-2019.
Amb anterioritat, Regidor d’esports i serveis generals de l’Ajuntament de Castell– Platja d’Aro
1999-2003 i Conseller Comarcal de joventut i esports 1999-2003.

Jugador Internacional de Bàsquet en Cadira de Rodes amb la selecció estatal en 64 partits
internacionals: sots-campió d’Europa Paris/95; diploma olímpic Atlanta/96 ;participació al campionat
del món Edmonton/94; participació campionat d’Europa Madrid/97; Campió de Catalunya en 6 edicions
de la Lliga Catalana

