
Jaume Collboni Cuadrado 

President del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de 
Barcelona 

Formació acadèmica rellevant 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona 
Postgrau de Direcció de Sistemes d’Informació, IDEC de la Universitat Pompeu Fabra 

Trajectòria professional 
Com a professional del dret va impulsar el gabinet tècnic de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya (UGT), que assessorava la direcció d’aquest sindicat. 

Entre els anys 2005 i 2010 va ser coordinador del Grup Parlamentari Socialista. 

El 2010 va ser diputat al Parlament de Catalunya fins al 2014, data en què es va presentar a les 
primàries del Partit dels Socialistes de Catalunya per alcaldable a la ciutat de Barcelona. 

Des del juny del 2015, Jaume Collboni exerceix la presidència del Grup Municipal Socialista a 
l’Ajuntament de Barcelona. Des del juny del 2016 fins a l’octubre del 2017 va ser segon tinent 
d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona i director de l’Àrea d’Empresa, Cultura i Innovació de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

Actualment és el president del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Barcelona; vicepresident 
de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i president del Districte 
d'Horta-Guinardó. 

Informació addicional 
Milita al PSC des de l’any 1994. Actualment és membre de l’executiva del partit i president de la 
Federació de Barcelona. 

Els seus orígens en l’àmbit de l’acció pública van ser al moviment estudiantil a la dècada dels noranta, 
en què era secretari general de l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) i membre del 
claustre de la Universitat de Barcelona. 



 
Posteriorment va ser responsable de comunicació, política lingüística i relacions internacionals de la 
UGT de Catalunya, membre del Consell Econòmic i Social i vicepresident a la Fundació Josep 
Comaposada. 
 
La seva primera responsabilitat pública en l’àmbit local va ser la de portaveu i conseller del Grup 
Municipal Socialista al Districte d’Horta-Guinardó. 
 
Soci de la Creu Roja. 
 
Soci de la Fundación Alianza por la Igualdad y la Solidaridad. 
 
Soci de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Dreta de l’Eixample. 

Data d’actualització 
5 de març de 2018 
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