
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Govern de la Generalitat 

de Catalunya 
 

XI Legislatura 

  



 

 

Joaquim Nin i Borredà 

Secretari general del Departament de la Presidència 

 

Nascut a Albinyana (Baix Penedès) l’any 1964. 

Diplomat en Relacions Laborals per la Universitat Rovira i Virgili i tècnic 

superior en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat Politècnica de 

Catalunya. Ha cursat també un postgrau en Política i Govern de la Universitat 

Pompeu Fabra, Esade i la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Actualment és el delegat territorial del Govern a Tarragona. Prèviament havia 

exercit com a vicepresident de la Diputació de Tarragona (2003-2010), tècnic 

de consum i ensenyament al Consell Comarcal del Baix Penedès (1991-2003) i 

responsable de l’oficina comarcal de Joventut (1990). A més a més ha estat 

cap d’informatius a Ràdio El Vendrell (1985-1990). 

  



 

 

Josep Maria Jové i Lladó  

Secretari general del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 

Hisenda 

 

Nascut a Barcelona l’any 1975. 

És llicenciat en Ciències econòmiques i empresarials per la Universitat Pompeu 

Fabra (UPF), diplomat de postgrau en Ciències Polítiques i de l’Administració 

per la Universitat de Barcelona (UB) i amb diploma d’Estudis Avançats en 

Ciència Política per la mateixa UB. 

Ha desenvolupat tasques professionals en l’assessoria econòmica, política i 

demoscòpica tant en l’àmbit públic com en el privat. Entre d’altres, també ha 

estat director de Polítiques Sectorials als departaments de Presidència i 

Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya (2005-2010), responsable 

financer del Centre d’Alt Rendiment de St. Cugat i coordinador de l’àrea de 

serveis econòmics de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 

Ha compaginant aquestes activitats amb la docència universitària a la UB, on 

ha estat professor a l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de la UB i on 

actualment és professor associat del departament de Dret Constitucional i 

Ciència Política de la Facultat de Dret. La seva línia d’investigació acadèmica 

principal són els governs de coalició. 

És militant d’Esquerra Republicana de Catalunya i ha estat president de la seva 

sectorial de Política Econòmica, membre de l’executiva nacional i actualment 

president del Consell nacional. 

 

  



 

 

Aleix Villatoro i Oliver 

Secretari general del Departament d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència 

 

Nascut a Terrassa l’any 1979.  

És llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la UAB (2002) i té un 
postgrau en Anàlisi i Comunicació Política (2003). 

Actualment és adjunt a la Direcció de la Fundació Joan Miró.  

Va iniciar la seva carrera professional com a tècnic del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya. Ha estat cap de Relacions Institucionals del Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació (2006-2007) i cap del Gabinet del conseller de 
Cultura i Mitjans de Comunicació (2007-2010). També ha exercit com a 
professor d’Institucions-Polítiques del grau de Comunicació Audiovisual de la 
Universitat Internacional de Catalunya. 

  



 

 

Francesc Esteve i Balagué  

Secretari general del Departament de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge 

 

Nascut a Martorell l’any 1970. 

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB). Ha cursat un postgrau 

en Dret Urbanístic (UB) i un postgrau en Gestió i Dret Local (UB). 

Actualment és el Secretari General del Departament de Governació i Relacions 

Institucionals. Anteriorment va exercir com a Coordinador General de 

l’Ajuntament de Mataró. Abans, va ser gerent i cap de gabinet de l’alcaldia de 

l’Ajuntament de Premià de Mar. A més a més, ha estat secretari de 

l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, de l’Ajuntament de Sallent, de 

l’Agrupació de Municipis de Castellcir, Sant Quirze de Safaja i Granera, i de 

l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat. 

A més a més, ha estat membre del Patronat de la Fundació Pi i Sunyer 

d’Estudis Autonòmics i locals,  membre de la Comissió d’Experts per a la 

redacció de la Llei de Governs Locals, i secretari i tresorer de l’Agrupació de 

Municipis amb Transport Urbà. 

  



 

 

Maria Jesús Mier i Albert 

Secretària general del Departament d’Ensenyament 

 

Nascuda a Barcelona l’any 1957. 

Llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona i Màster en Direcció Pública 

per Esade . Ha cursat també el Programa Funció Directiva a les organitzacions 

públiques i privades d’ESADE/EAPC i el Programa de Lideratge i Innovació als 

Serveis Públics d’ESADE. A més a més, és funcionària del Cos General de la 

Generalitat de Catalunya. 

Actualment és secretària general del Departament d’Ensenyament. Prèviament 

ha estat subdirectora d’arquitectura i Millora Urbana, directora del Programa de 

Gestió de la Llei de Barris (2007-2010), Responsable de seguiment 

d’empreses, departament de Política Territorial i Obres Públiques ( 2004-2007), 

directora de Serveis Departament de Benestar Social i Família (1999-2003), 

cap de Gabinet Departament de Medi Ambient (1997-1999), directora general 

de Relacions Institucionals (1996-1997), subdirectora de relacions amb el 

Parlament Departament de la Presidència (1995-1996), subdirectora general de 

Serveis i coordinació de la Secretaria General, del departament de Política 

territorial i Obres Públiques (1995), Subdirectora General de Règim econòmic i 

contractació de la Direcció General Carreteres, departament de Política 

Territorial i Obres Públiques (1993-1995), entre d’altres responsabilitats dins de 

l’administració pública.  

 

  



 

 

Albert Serra i Martín 

Secretari general del Departament de Salut 

 

Nascut a Barcelona l’any 1950. 

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de 

Barcelona i diplomat en Funció Gerencial de les Administracions Locals per 

l’Institut de Direcció i Gestió Pública d’ESADE. Té un Màster en Direcció 

Pública de l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE. 

Actualment és el director de l’Institut de Governança i Direcció Pública 

d’ESADE. Prèviament havia director del Master en Direcció Pública EMPA i 

com a director de l’Informe Índex de Confiança. També ha estat gerent del 

Sector de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Barcelona entre el 1991 i 

1999. Anteriorment ha estat gerent de l’Institut d’Estudis Metropolitans de 

Barcelona (1986-1988), president executiu del Centre per al Desenvolupament 

de l’Economia Social (1984-1990), adjunt a la gerència del Centre d’Estudis de 

Planificació (CEP) (1982-1984), gerent del Col•legi Oficial de Psicòlegs de 

Catalunya (1982-1986), gerent del Col•legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya i Balears (1976-1982), gerent 

d’AVENÇ SA (1978-1982) i secretari Tècnic de la Federació Diocesana 

d’Associacions de Pares de Família i Pares d’Alumnes de Barcelona (1974-

1976) 

A més a més, també ha exercit com a professor associat de la Universitat 

Ramon Llull i ha estat director del Programa PARTNERS per a la millora de la 

Cooperació Públicprivada. 

 

  



 

 

Cèsar Puig i Casañas 

Secretari general del Departament d’Interior 

 

Nascut a Valls l’any 1956. 

Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona. És funcionari del Cos 

Superior d’Administració de la Generalitat (1987) i funcionari del Cos 

d’Advocats de la Generalitat (1999). 

Actualment és secretari del Departament d’Interior. Prèviament va ser director 

dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat (2011-

2015). Durant la seva carrera laboral també ha estat delegat del Govern de la 

Generalitat a Tarragona (2000-2004) i director del Pla de Seguretat de la 

Indústria Química de Tarragona (2000-2004). Anteriorment va ser cap de la 

Unitat Territorial a Tarragona del Gabinet Jurídic (1999-2005), cap del Servei 

Territorial de Defensa i Assessorament Jurídic a Tarragona (1989-1999) i Cap 

del Servei Territorial de Joventut de la Generalitat a Tarragona(1986-1989). 

En l’àmbit acadèmic ha estat director de l’Escola de Pràctica Jurídica del 

Col•legi d’Advocats de Tarragona (1999- 2000) i professor del Mestratge en 

Gestió i Dret Local organitzat per l’EAPC, UAB i URV (2003-2015), professor 

del Màster de l’Accés a l’Advocacia (2009-2012), professor de l’Escola de 

Pràctica Jurídica del Col•legi d’Advocats de Tarragona (1992- 2009) i professor 

de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (1990-2005). 

 

  



 

 

Ferran Falcó i Isern 

Secretari general del Departament de Territori i Sostenibilitat  

 

Nascut a Badalona l’any 1969. 

Llicenciat en Història Moderna per la Universitat de Barcelona i diplomat en 

Funció Gerencial de l'Administració Pública i en Direcció Estratègica de la 

Comunicació per ESADE. A més, compta amb un postgrau en Gestió de la 

Comunicació Política i Electoral i un en Viabilitat d’Operacions Immobiliàries. 

Ha desenvolupat la seva activitat directiva i de representació política en tres 

àmbits institucionals:  l’Ajuntament de Badalona,  la Generalitat de Catalunya, i 

el Parlament de Catalunya. 

A l’Ajuntament de Badalona, ha estat director adjunt del gabinet de l’Alcaldia de 

l’Ajuntament de Badalona, regidor (2003-2016) i Primer Tinent d’Alcalde del 

municipi (2007-2011). En aquesta època va estar al capdavant del Consorci 

Badalona Sud, ens públic que actua en l’àmbit social en els barris de més 

complexitat de la ciutat. 

A la Generalitat de Catalunya, ha exercit funcions directives com a cap del 

gabinet del Departament de Medi Ambient (1999-2001), així com al 

Departament d’Obres Públiques, on entre 2001 i 2003 va presidir l’ens públic 

d’habitatge de Catalunya. 

Al Parlament de Catalunya, ha estat diputat en la desena legislatura (2012-

2015), actuant com a ponent en diferents iniciatives legislatives, entre les quals 

es poden destacar la creació d’un cànon a les operadores de telefonia mòbil 

per al finançament de la indústria audiovisual de Catalunya, i la creació d’un 

impost per als grans tenidors d’habitatges que estiguessin buits per un període 

superior als dos anys.  

A més a més, ha estat diputat provincial de la Diputació de Barcelona, i 

membre vocal i vicepresident de Consells d’Administració de Societats 

Públiques o Organismes Autònoms. 

 

  



 

 

Pau Villòria i Sistach  

Secretari general del Departament de Cultura 

 

Nascut a Barcelona l’any 1962.  

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, màster en gestió pública a 

l’Escola Superior de Direcció i Administració d’Empreses i diploma de Postgrau 

en Política i Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat 

Pompeu Fabra i ESADE.  

Ha ocupat diversos càrrecs a l’Administració de la Generalitat, entre els quals el 

de Secretari general de Territori i Sostenibilitat; secretari general del 

Departament de Cultura; cap del Gabinet del conseller de Sanitat i Seguretat 

Social; i cap de l’Oficina de Relacions Institucionals de Sanitat i Seguretat 

Social. També ha estat gerent de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

Altres experiències de l’àmbit professional inclouen el cap de negociat 

d’ADIGSA, el Gabinet Tècnic de Serveis de l’Administració Local (TECSAL) i l’ 

Editorial Jurídica “La ley”.  

 

  



 

 

Adrià Comella i Carnicé  
 
Secretari general del Departament de Justícia 
 
 
Nascut a Lleida l’any 1972.  
 
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Lleida i MBA per Esade. 
 
Va iniciar la seva carrera professional en la divisió de consultoria d’estratègia 
del grup Indra. Ha desenvolupat la seva tasca professional com a consultor 
d’empreses, especialitzat en temes d’estratègia i d’organització. Té experiència 
assessorant empreses en diferents països d’Europa i d’Amèrica Llatina, en 
sectors com la logística, la salut, el medi ambient i l’administració pública. Ha 
treballat en posicions directives en diverses empreses de serveis del sector  
financer i de la gestió d’actius com Catalunya Caixa Immobiliària i Farré 
Consulting. 
 
Actualment és responsable de l’àrea comercial d’IL3 – Universitat de 
Barcelona, on lidera el desenvolupament del traspàs de coneixement i formació 
universitària a empreses. 
 
Durant la seva etapa a la Facultat de medicina, va compaginar els estudis amb 
la funció d’Adjunt al Rector de la Universitat. 
 
Ha estat membre del Consell Interuniversitari de Catalunya i fundador i primer 
president de l’associació d’antics alumnes de la Universitat de Lleida. 
 

  



 

 

Josep Ginesta i Vicente 

Secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

 

Nascut a Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental) l’any 1968  

Diplomat en Relacions Laborals per la Universitat Ramon Llull i Tècnic de 

Prevenció de Riscos Laborals. També ha cursat un postgrau en Dret Processal 

a la Universitat Ramon Llull i un Màster de Negociació i Influència a la 

Universitat de Califòrnia – Berkeley. 

Actualment és director de l’Àrea Laboral, d’Organització i Persones a 

Gesdocument y Gestión Sau (Grup CuatreCasas). Anteriorment havia exercit 

càrrecs relacionats amb la gestió de persones i el treball a empreses com 

RibéSalat i la Universitat Oberta de Catalunya. 

En l’àmbit acadèmic ha treballat com a professor a universitats com la Ramon 

Llull de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya o l’Escola 

Universitària Ceura.  

A més a més, també ha estat col·laborador del programa “La Vida” de 

Catalunya ràdio a l’espai “Anem per feina” i del programa “El Suplement”.  

És conseller de l’Associació Espanyola de Direcció de Persones (RRHH) a 

Catalunya – AEDIPE (Associació Catalana de Directors de Recursos Humans), 

membre de la Junta-Vocal del Col•legi de Graduats Socials de Barcelona, 

membre de l’Associació catalana de iuslaboralistes i membre del consell 

assessor de la reforma horària de la Generalitat de Catalunya. 

 

  



 

 

Xavier Gibert i Espier 

Secretari general del Departament d’Empresa i Coneixement 

 

Nascut a Barcelona l’any 1958. 

Llicenciat en Dret i diplomat en Formació Gerencial de les Administracions 

Públiques. 

Actualment és secretari general del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Prèviament ha ocupat diversos càrrecs a l’administració pública com secretari 

general del Departament d’Interior (2011-2012), director de Serveis del 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2002-2004), director de 

Serveis del Departament de Medi Ambient (2000-2002), director d’Organització, 

Recursos Humans i Assumptes Econòmics de l’Institut Català de la Salut 

(1993-2000), subdirector general de Personal de l’Institut Català de la Salut 

(1990-1993) i cap del Servei de Règim Jurídic i Règim Interior de l’Institut 

Català de la Salut (1987-1990) 

Entre 2005 i 2010 va ser director de Relacions Laborals i Institucionals de la 

Unió Catalana d’Hospitals. 

 

  



 

 

David Mascort i Subiranas 

Secretari general del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació 

 

Nascut a Barcelona l’any 1969. 

Llicenciat en Ciències Econòmiques i màster en Direcció i Administració 

d'Empreses per la Universitat de Girona. 

Actualment és alcalde de Vilabreix i president de la Federació Regional de 

Girona d’Esquerra Republicana de Catalunya.  

Anteriorment va ser director dels Serveis Territorials de Girona del Departament 

d’Innovació, Universitat i Empresa de la Generalitat de Catalunya. També va 

ocupar la vicepresidència del Consell Comarcal del Gironès del 2003 al 2007. 

Ha estat membre de les Permanents d’Esquerra a la Comarcal del Gironès i a 

la Regional de Girona. 

 

 

 

 

 


