F. Javier Burón Cuadrado
Nascut a Basauri (Biscaia), agost de 1970
Gerent de l'Habitatge

Formació acadèmica
1987-1988

COU a North Andover High School (Massachusetts, Estats Units).

1988-1993
Deusto.

Llicenciat en Dret, especialitat juridicoeconòmica, per la Universitat de

1992-1993
Beca Erasmus: cinquè curs de la carrera a la Universitat Catòlica de
Lovaina (Bèlgica), on assistim a les classes del LL.M en dret internacional i europeu.
1993-1994
Màster en assessoria fiscal per l'Institut d'Estudis Fiscals de la
Universitat de Deusto.
1998- 2000 Doctorand en el programa "Constitució i Unió Europea", que dirigeix el
Departament de Dret Constitucional de la Universitat del País Basc (UPV-EHU).
Obtinguda la suficiència investigadora. Tesi doctoral, de moment, en espera de
disposar de temps.
2007-2008
Master Business Administration per l'Institut d'Economia Aplicada a
l'Empresa de la Universitat del País Basc (UPV-EHU).
Experiència professional
2012-2015
Urbania ZH Gestión
Gerent i soci cofundador d'Urbania ZH Gestión:
Empresa dedicada a la consultoria i la gestió que desenvolupa la seva tasca en l'àmbit
dels serveis públics, l'economia social (empreses cooperatives, entitats del tercer
sector, etc.) i algunes actuacions de l'empresa privada. Centrada en projectes
urbanoresidencials, serveis socials, sostenibilitat i promoció de l'economia local.
Realitza tasques d'assessorament i gestió en matèria d'intervenció social en habitatges
públics de lloguer, mobilització d'habitatge buit cap al lloguer #!#assequible, serveis
d'ajuda a domicili, cohousing sènior i és consultor estratègic en matèria de promoció
econòmica local i actuacions urbanoresidencials amb component social.

L'empresa té com a criteri fonamental no accedir a les plusvàlues que sigui capaç de
generar en la gestió de serveis i projectes de tercers. Les plusvàlues esmentades són
aprofitades pel titular públic, social o privat. És, per tant, una empresa amb ànim de
lucre limitat, que no reparteix dividends i els beneficis de la qual es reinverteixen a
l'empresa.
2015- Sumae Coop
Vicepresident i soci cofundador de Sumae Coop:
Cooperativa de serveis empresarials sense ànim de lucre prestadora de serveis de
consultoria i gestió per al món públic, cooperatiu, social i algunes expressions de
l'activitat econòmica privada en les àrees següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Promoció econòmica i social d'un territori o sector.
Serveis per a la ciutadania.
Territori, urbanisme i habitatge.
Ecologia, medi ambient i energia.
Ocupació i inclusió social.
Innovació.
Eficiència en la gestió.
Regulació legal.
Captació de recursos.
Avaluació de l'impacte i del retorn social de l'activitat.
Control de gestió i transparència.
Investigació social.
Diagnòstic i planificació de serveis.
Anàlisi i organització del sector públic empresarial.

2009-2012

Cuatrecasas Gonçalves Pereira

Associat sènior Cuatrecasas Gonçalves Pereira - Àrea de Dret Públic - Euskadi.
2007-2009
Departament d'Habitatge i Afers Socials del Govern Basc
Viceconseller d'Habitatge i Afers Socials.
Vicepresident de Visesa, Orubide, Alokabide, Bizigune i Sestao Berri (societats
participades pel Govern basc en matèria d'habitatge, terra, lloguer, mobilització
d'habitatge buit i regeneració urbana).
2003-2007
Departament d'Habitatge i Afers Socials del Govern Basc
Director de Planificació i Processos Operatius d'Habitatge.
Conseller de Visesa, Orubide, Alokabide, Bizigune i Sestao Berri (societats
participades pel Govern Basc en matèria d'habitatge, terra, lloguer, mobilització
d'habitatge buit i regeneració sociourbana).
2000-2003
Gabinet Parlamentari (VII legislatura del Congrés dels Diputats)
Membre del Gabinet Parlamentari del Grup Parlamentari Federal d'Esquerra Unida.
1995-1999
Gabinet Parlamentari (V i VI legislatures del Parlament basc)
Coordinador del Gabinet Juridicoeconòmic d'Esquerra Unida - Ezker Batua.

Activitat docent, acadèmica i divulgativa

•
Des del juny de 2006 edito el blog Leolo, dedicat a tot tipus de temes
juridicoadministratius, però especialment centrat en l'anàlisi de les polítiques públiques
(i en especial les urbanes i d'habitatge) a Espanya, que ja ha superat les 1.400
entrades
Lligat a:





•
•
•
•

El grup d'estudis urbans i residencials de la Universitat del País Basc (UPVEHU) Ekiten -Thinking.
L'ENHR (European Network for Housing Research).
El fòrum de debats Ciutat i Territori de la Direcció General d'Arquitectura,
Habitatge i Terra del Ministeri de Foment.
El fòrum de debat sobre el Pla marc d'habitatge i rehabilitació de la
Secretaria General d'Habitatge, Rehabilitació i Arquitectura de la
Conselleria de Foment i Habitatge de la Junta d'Andalusia.
El Consell Assessor de la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i
Virgili de Tarragona.

Professor de cursos de postgrau i màsters.
Ponent de cursos, seminaris i conferències.
He participat en publicacions en matèria d'urbanisme, habitatge, polítiques
públiques, rehabilitació i regeneració urbana, etc.
Tinc presència en el Debat Urbà 2.0 Espanyol a través de Twitter, Facebook,
Linkedin, SlideShare, G+, etc.

