
LORENZO PÉREZ SARRIÓN 

Nascut a València el 1961. 

Estudis 

-  Llicenciat en Dret, Especialitat Dret Públic, expedit per la Universitat de 
València, promoció 1979-1984. 

-  Estudis de màster en “Direcció i gerència pública” impartit per la Universitat 
Politècnica de València i organitzat per la Generalitat Valenciana (640 hores 
lectives). 1995-1997. 

-  Diploma Postgrau d'Ordenació Autonòmica del Territori, organitzat per la 
Universitat de València, Col·legi Oficial d'Advocats, Col·legi Oficial 
d’Arquitectes, Col·legi Oficial de Notaris i Col·legi Oficial de Registradors 
de València (ADEIT), 2005-2006. 

-  Coneixement de valencià, nivell mitjà (Junta Qualificadora de 
Coneixements del Valencià). 1997. 

 

Dades professionals 

-  Funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, 
corresponent a les subescales de: 

- Secretaria, grup A (categoria superior, 1992, torn superació proves 
aptitud). 

- Secretaria, grup A (categoria entrada, 1988, torn lliure) 

- Secretaria-Intervenció, grup B (1986, torn lliure) 

- Integració subescala secretaria intervenció, grup A (2006, superació 
procés selectiu). 

- Funcionari de carrera del grup A, tècnic superior de la Generalitat 
Valenciana, des de 1989, accés mitjançant concurs (actualment en 
excedència des de gener 2005). 

 -  Advocat de la Generalitat (Cos d'advocats de la Generalitat) mitjançant 
superació de proves selectives (convocatòria 2/2006), des de 26/2/2007. 
Actualment en excedència des de febrer de 2007. 

 

Experiència professional 

En l’Administració Local 

- Secretari-Interventor de l'Ajuntament d'Antella (València), del 20-02-86 al              
03-10-86. 



- Secretari de l'Ajuntament de l'Alcúdia (València), període del 06-10-86 al                
22-05-89. 

- Secretari de l'Ajuntament de San Andrés i Sauces (Santa Cruz de Tenerife), 
període del 31-05-89 al 30-06-89. 

- Secretari de l'Ajuntament de Montcada (València), des del 04-10-95 fins al             
15-09-02. 

-  Secretari de l'Ajuntament d'Almussafes des de l’11-01-05 al 31-07-2007 (en 
règim d'acumulació des del 02-05-06 fins al 28-02-07). 

-  Secretari de l'Ajuntament de Sedaví (València), des de l’1-05-06 fins al 28-
02-07. 

-  Secretari de l'Ajuntament de Gandia (València) des de l’1-08-2007 fins a la 
data d’avui. 

En la Generalitat Valenciana 

- Tècnic superior de Béns i Pressupostos de les entitats locals en la Direcció 
General d'Administració Local de la Conselleria d'Administració Pública des 
de l’1-07-89 a l’1-10-90. 

- Exercici del lloc de Cap de Servei d'Assessorament i Gestió Local en el 
període   01-10-90 al 24-01-91. 

-  Assessor de Règim Jurídic en el mateix centre directiu (del 25-01-91 al 23-
04-91). 

-  Tècnic d'Assessorament i Gestió Local a la Direcció General 
d'Administració Local, període des del 23-04-91 al 25-02-92. 

-  Cap de l'Àrea d'Administració Territorial (abans Administració Local) des 
del      26-02-92 fins al 30-09-95. 

- Lletrat del Gabinet Jurídic de la Generalitat Valenciana (Presidència), des 
del         16-09-02 al 10-01-05. 

 

Altres activitats 

- Professor en cursos de formació d'empleats públics (MAP, IVAP, 
universitats, diputacions provincials i diversos ajuntaments). 

- Ponent en conferències, congressos i seminaris. 

-  Autor de diverses publicacions —llibres i revistes— especialment en l'àmbit 
del Dret Administratiu Local i la implantació de l'administració electrònica. 

- Participació com a representant de la Generalitat Valenciana en trobades 
nacionals entre responsables d'Administració Local de CCAA, Santiago de 
Compostel·la, setembre de 1993; Mèrida, març de 1994; Sant Sebastià, 
setembre de 1994 i Segòvia, març a 1995. 



-  Vocal a la Comissió Territorial d'Urbanisme de València (Conselleria 
d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports). 

- Vocal en la Comissió de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat 
Valenciana (IVASP). 

- Participació en tribunals avaluadors de proves selectives i de provisió de 
llocs de treball de les administracions estatal, autonòmica i local, en 
diferents grups de titulació. 

- Preparació per a l'accés a la funció pública: secretaris, interventors i 
secretaris-interventors (FALHN). 

- Tutories de fase de pràctiques en ajuntaments de funcionaris de nou ingrés 
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional/estatal en 
diverses promocions. 

- Secretari delegat de les respectives juntes electorals de zona en les 
circumscripcions de les quals ha exercit el càrrec de secretari de 
l'ajuntament respectiu. 

- Advocat col·legiat 696 de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sueca, no 
exercent, des de setembre de 2013. 

- Membre de diversos grups de treball, desenvolupament i innovació en 
matèria d'administració electrònica, transparència i govern obert: 
Innovadors Valencians i Fòrum de Xàtiva (grup de desenvolupament 
encarregat per COSITAL València per a l'impuls de l'administració 
electrònica). 

- Membre de NovaGob, la xarxa social de l'Administració Pública. 

- Membre de Club d'Innovadors Públics. 

- Membre d'Acció Cívica contra la Corrupció. 

-  Membre actiu de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Secretaris, 
Interventors i Tresorers de l'Administració Local de la Província de València 
(COSITAL València), des de desembre de 2010 fins al 17 de gener de 2018, 
exercint els càrrecs de coordinador de relacions institucionals, vocal 
responsable de formació i vicepresident. 

 


