
CURRICULUM VITAE

DADES PERSONALS

Ignacio Blanco Giner

Nascut a Algemesí el 26 de setembre de 1974

Veí de València

FORMACIÓ ACADÈMICA

• Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat de Granada (1997).

• Màster en Institucions i Polítiques Comunitàries per la Universitat de València 
(1998).

TRAJECTÒRIA INSTITUCIONAL

• Diputat a les Corts Valencianes en la VIII Legislatura (2011-2015).

• Secretari autonòmic de Participació i Transparència en la Conselleria de 
Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat 
Valenciana (des del 28 de juny de 2019).

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

• Tècnic de projectes en distintes ONGs entre 1999 i 2002.

• Funcionari de carrera de la Generalitat Valenciana, del cos Tècnic Superior 
d’Administració General (A1) des de 2003 (OPO 1999). L’últim lloc de treball 
ocupat, des de setembre de 2015 fins a juny de 2019, va ser la Subdirecció 
General del Gabinet Tècnic de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives.

CURSOS DE FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT (IVAP)

• Planificació estratègica de recursos humans en les AAPP (25 hores).

• Llenguatge administratiu valencià (25 hores).

• Qualitat en els serveis públics (75 hores).

• El treball en equip: lideratge, tècniques de negociació i resolució de conflictes (15 
hores).

• Dret mediambiental (200 hores).

• Metodologia didàctica per a la presentació de conferències, ponències i 
comunicacions (40 hores).

• Indicadors de gestió per objectius: avaluació de l’exercici (16 hores).



• Presa de decisions (15 hores).

• Conflictes i estratègies de gestió en matèria de transparència i protecció de dades 
(40 hores).

EXPERIÈNCIA DOCENT

• Impartició com a professor de quatre edicions del curs ‘Legislació Bàsica sobre 
Transparència i la seua aplicació pràctica en la Generalitat’, dins del programa de 
formació de l’Institut Valencià d’Administració Pública – IVAP (2016, 2017, 2018 i 
2019).

PUBLICACIONS

• Autor del llibre «Botiflers!!» (Balandra, 2015), una selecció dels millors discursos 
parlamentaris com a diputat d’EUPV a les Corts Valencianes.

• Més d’un centenar d’articles d’opinió publicats en diversos mitjans com eldiario.es, 
Levante-EMV, El País o L’Avanç.

IDIOMES

• Bilingüe en castellà i valencià: Grau Superior de la Junta Qualificadora de 
Coneixements de Valencià (C2).

• Nivell mitjà-alt d’anglés: 1r, 2n i 3r curs de l’Escola Oficial d’Idiomes (B1). Beca 
ERASMUS durant un curs acadèmic complet en la University of North London.

• Nivell elemental de francés: 1r curs de l’Escola Oficial d’Idiomes.


