Montserrat Ballarín Espuña
Regidora de l'Ajuntament de Barcelona
Twitter: @BallarinMontseK
Facebook: https://www.facebook.com/montserrat.ballarin
Instagram: @mballarin1

Formació acadèmica rellevant
Llicenciada en Dret, per la Universitat de Barcelona, 1991
Postgrau per a executius de societats i experts tributaris pel Col·legi Universitari Abat Oliba, 1991
Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, amb la qualificació d’apte cum laude per unanimitat
i menció especial a la millor tesi doctoral de la Facultat de Dret, 1995

Trajectòria professional
Becària predoctoral de Dret Financer i Tributari a la Universitat de Barcelona (1991-1993)
Professora de Dret Financer i Tributari a la Universitat de Barcelona (1993-2000)
Professora titular de Dret Financer i Tributari a la Universitat Pompeu Fabra, des del 2000 (en situació
de serveis especials 2003-2011 i des del 2015)
Professora convidada de Dret Financer i Tributari a la Universitat Pompeu Fabra (des del 2015)
Regidora de l’Ajuntament de Barcelona (2003-2011 i 2015-2019)
Diputada de la Diputació de Barcelona (2007-2011 i 2015-2019)
Regidora d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona (2003-2011)
Regidora d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona (2006-2011)
Regidora del Districte de les Corts (2003-2006)
Regidora presidenta del Districte de Sant Martí (2006-2009)
Regidora presidenta del Districte d’Horta-Guinardó (2009-2011)
Presidenta de l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona (2003-2011)
Vicepresidenta del Consorci d’Educació de Barcelona (2006-2011)
Vicepresidenta de l’Institut d’Educació de Barcelona (2006-2011)
Vicepresidenta de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (2006-2011)
Presidenta de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona (2007-2011)
Regidora portaveu adjunta del Grup Municipal Socialista (2015-2019)
Regidora presidenta del Districte de Sants-Montjuïc (2015-2019)
Regidora de Comerç i Mercats (2016-2017)
Regidora del Districte de l’Eixample (2016-2017)
Presidenta de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (2016-2017)
Presidenta de Mercabarna (2016-2017)

Informació addicional
Ha participat en disset projectes d’investigació (en un com a investigadora principal) i és autora de
diverses publicacions acadèmiques de Dret Financer i Tributari.
Les seves línies de recerca són l’incompliment i el retard en el compliment de les obligacions
tributàries, les hisendes locals i autonòmiques, l’impost sobre el valor afegit i l’estabilitat
pressupostària.
I Premio Nacional de Artículos Doctrinales Tributarios, 2000 (segon premi).
Premi Ferrer i Eguizábal a la millor monografia jurídica en Dret Financer i Tributari 2013-2014
(directora i coautora de la monografia).
Senior visiting scholar a la University of Michigan, 2013.
Milita al PSC des del 1996, on ha tingut diferents càrrecs orgànics en l’àmbit d’Educació i Universitats.
Membre del Consell Nacional, del qual va ser vicepresidenta (2012-2016).
Membre de la Junta Directiva i secretària general de l’associació Educación sin Fronteras (des del
2012 fins a la seva liquidació).
Membre dels patronats de la Fundació Educo (2014-2016), de la Fundació Barcelona Formació
Professional (des del 2007) i de la Fundació Pi i Sunyer (des del 2007).
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