
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Govern de la Generalitat 

de Catalunya 
 

XI Legislatura 

  



 

 

 

Oriol Junqueras i Vies 
Titular del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda  
 

Nascut a Barcelona l’any 1969.  
 
Llicenciat en Història Moderna i Contemporània per la 
Universitat Autònoma de Barcelona (1996) i doctor en Història 
del Pensament Econòmic per la mateixa universitat (2002). Ha 
estudiat al Liceu Italià de Barcelona i ha cursat estudis 
d’Econòmiques a la Universitat de Barcelona.  
 

 
Ha exercit com a professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, on ja es va 
iniciar com a professor de pràctiques el 1998. Ha estat vinculat al Departament 
d’Història Moderna i Contemporània de la Facultat de Filosofia i Lletres fins a 
l’actualitat. 
 
En l’àmbit cívic, ha estat un dels promotors de la plataforma Sobirania i Progrés 
i membre del Consell Directiu de la Institució Cultural de la Franja de Ponent. A 
més a més, és soci del Centre Excursionista de Sant Vicenç dels Horts i de 
l'Orfeó Vicentí. 
 
Ha col·laborat a Catalunya Ràdio, RAC1 i RNE en programes com En guàrdia, 
El nas de Cleopatra, Minoria Absoluta o Las mañanas de Radio 1, i ha estat 
guionista i assessor en sèries documentals de televisió com L'Onze de 
Setembre de 1714, Els maquis: la guerra silenciada, Conviure amb el risc o 
Barcelona sota el franquisme. 
 
És autor i coautor de diversos llibres, entre d'altres: Els catalans i Cuba (1998); 
La batalla de l'Ebre. Història, paisatge, patrimoni (1999); La presó Model de 
Barcelona (2000); Manel Girona, el banc de Barcelona i el canal d'Urgell. 
Pagesos i burgesos en l'articulació del territori (2003); Guerres dels catalans 
(2003); Guerra, economia i política a la Catalunya de l'alta edat moderna 
(2005); Economia i pensament econòmic a la Catalunya de l'alta edat moderna 
(1520-1630) (2006); Camí de Sicília (2008); Les proclames de sobirania de 
Catalunya (1640-1939) (2009). 
 
Oriol Junqueras és militant d’Esquerra Republicana des d'inicis del 2011. Ha 
estat regidor de Sant Vicenç dels Horts (2007-2011) i des de l’any 2011 n’és 
l’alcalde. Ha estat eurodiputat d’Esquerra Republicana dins l’Aliança Lliure 
Europea (2009-2011). President d’Esquerra Republicana des de l’octubre des 
de 2011 i des del novembre del 2012 fins ara ha estat president del Grup 
Parlamentari. 
  



 

 

 

Neus Munté i Fernández 
 
Consellera de la Presidència i Portaveu del Govern 
 

Nascuda a Barcelona l'any 1970. 
 
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. També 
té un màster en Dret Públic i Organització Administrativa per 
la Universitat Pompeu Fabra. 
 
Durant la X legislatura, des del juny de 2015, ha estat 
vicepresidenta i portaveu del Govern, a més de ser la titular 
de la conselleria de Benestar Social i Família des de l’inici 
de la legislatura. 

 
Ha treballat com a advocada a la UGT de Catalunya. Va ser membre de la 
Comissió Executiva Nacional de la Federació de Serveis Públics de la UGT de 
Catalunya, entre els anys 1996 i 1999. També ha estat secretària d'Ocupació i 
Educació i secretària de Política Institucional de la UGT de Catalunya, entre el 
2004 i el 2010. 
 
Va ser cap de Gabinet del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, entre el 1999 i el 2002. També va ser Diputada al Parlament de 
Catalunya els anys 2002 i 2003, portaveu d'Ensenyament de CiU a la Cambra i 
Presidenta de la Comissió d'Igualtat de les Persones. 
 
Militant de CDC des de 1996, va ser secretària general adjunta de la JNC entre 
el 1998 i el 2000. 
  



 

 

 

Raül Romeva i Rueda 
 
Conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència 
 

Nascut a Madrid l’any 1971. 
 
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat 
Autònoma de Barcelona i doctor en Relacions Institucionals 
per la mateixa universitat.  
 
Ha treballat al Centre Unesco de Catalunya, a la UNESCO de 
Bòsnia i Hercegovina, a Intermón Oxfam i a l’Escola de 
Cultura de Pau de la UAB. Ha estat professor de Relacions 

Internacionals a la UAB entre 1994 i 2002, consultor electoral per l’OSCE, i 
diputat al Parlament Europeu en representació ICV entre 2004 i 2009. A la 
cambra europea, ha seguit sobretot les comissions d’Afers Exteriors, Política 
Interior i Immigració, Drets de les Dones i Igualtat, Pesca i Afers Marins, 
Política Social, Drets Humans, i Seguretat i Defensa, a banda de participar en 
les delegacions d’EUROMED, EUROLAT, Mèxic, Amèrica Central i ASEAN, 
entre d’altres. També ha estat vicepresident del Grup Verds/ALE durant cinc 
anys.  
 
Ha impartit classes sobre política europea i afers internacionals a l’International 
Relations Degree (Universitat Blanquerna-Ramon Llull), al Màster Executiu en 
Diplomàcia i Acció Exterior (MDAE) impulsat conjuntament amb l’IBEI, l’Escola 
d’Administració Pública i la UPF, o al Màster en Periodisme Polític Internacional 
que organitza l’UPF-IDEC, entre d’altres.  
 
És membre d’Òmnium Cultural des de mitjan 2015 i col·laborador de la 
campanya Ara és l’hora. Ha participat com a analista a programes com El Matí 
de Catalunya Ràdio, el .CAT de Televisió de Catalunya o al diari Ara.  
 
És autor de diversos llibres d’assaig entre els quals Bòsnia-Hercegovina, lliçons 
d’una guerra; Pau i seguretat a Europa, Desarmament i desenvolupament, 
claus per armar consciències; Construcció europea. Present i futur de la UE; i 
Som una nació Europea (i una carpeta incòmoda). Catalunya vista des 
d’Europa.  
  



 

 

 

Meritxell Borràs i Solé  
 
Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
 

Nascuda a l'Hospitalet de Llobregat el 1964. 
 
Llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona. 
Màster en Gestió Empresarial per la Universitat de Barcelona. 
Va treballar als laboratoris Menarini durant set anys i als 
laboratoris Almirall durant dos anys. 
 
Durant la X legislatura, des de juny de 2015, va ser consellera 

de Governació i Relacions Institucionals del Govern de la Generalitat. 
 
Diputada al Parlament de Catalunya. Militant de Convergència Democràtica de 
Catalunya (CDC). Va ser presidenta i fundadora de la Joventut Nacionalista de 
Catalunya (JNC) el 1981 a l'Hospitalet de Llobregat i membre del Comitè 
Executiu Nacional de la JNC com a responsable de comunicació i formació. 
 
Regidora de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat des del 1995 i portaveu 
del grup municipal de Convergència i Unió a l'Hospitalet des del 1998. Ha estat 
cap de llista a les eleccions municipals a l'Hospitalet els anys 1999, 2003, 2007 
i 2011. Va ser diputada a la Diputació Provincial de Barcelona el 1995. És 
membre del Consell Nacional de CDC. Com a presidenta de la Comissió 
Nacional de Política Sectorial és membre del Comitè de Direcció de CDC, del 
seu Secretariat Permanent i del Comitè Executiu Nacional. 
 
Com a diputada del Parlament, en anteriors legislatures ha estat membre de la 
Comissió d'Economia, Finances i Pressupost, de la Comissió de Control de 
l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, de la Comissió de 
Medi Ambient i Habitatge, de la Comissió de Benestar i Immigració, de la 
Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme i de la Comissió de Salut. 
Diputada de la V, la VI, la VII, la VIII i la IX legislatures. 
  



 

 

 

Meritxell Ruiz Isern  
 
Consellera d’Ensenyament 
 

Nascuda a Reus el 1978. 
 
Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la 
Universitat Rovira i Virgili. Màster en Direcció Pública a 
ESADE. Ha realitzat el programa de Lideratge i Compromís 
Cívic a ESADE. També ha fet el primer cicle de doctorat en 
Economia i Empresa a la Universitat Rovira i Virgili. 
 

Milita a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) des del 2014 i és 
membre de la sectorial d’Ensenyament. Directora general d’Atenció a la Família 
i a la Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament des del gener del 
2011. Va ser diputada al Parlament de Catalunya del 2006 al 2010. Assessora 
de Serveis Financers especialitzada en el segment d’empreses de La Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona del 2001 al 2006. 
 
També ha estat membre fundadora de l’ONG Pont de Solidaritat, voluntària i 
membre de l’equip directiu de la Fundació Pont i Gol i voluntària de la casa de 
la Misericòrdia de Reus. 
 
És Premi Joaquim Xicoy 2009 per haver contribuït al pacte i a la confecció de la 
Llei d’educació de Catalunya.  



 

 

 

Antoni Comín i Oliveres 
 
Conseller de Salut 
 

Nascut a Barcelona l’any 1971. 
 
Postgraduat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra. 
Llicenciat en Filosofia i llicenciat en Ciències Polítiques per la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Doctorand a l’Institut 
d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. Té estudis 
superiors de Piano i Teoria Musical a l’Escola de Música de 
Barcelona.  

 
Ha estat professor associat del Departament de Ciències Socials d’ESADE des 
de 2001. Va ser professor de batxillerat al Col·legi Sagrat Cor-Diputació des de 
1997al 2003. L’any 1996 va obtenir la Beca “Robert Schuman” del Parlament 
Europeu i va ser assessor del Departament de Cooperació de “La Caixa” 
(1996). 
 
Diputat al Parlament de Catalunya del 2003 al 2010. Durant aquest període va 
ser president de la Comissió de Peticions, vicepresident de la Comissió d’estudi 
sobre la Globalització, portaveu en la Comissió de Cooperació i Solidaritat, 
portaveu adjunt en la Comissió d’Economia, membre de la Comissió de Treball, 
Indústria i Comerç, i membre de la Comissió de Joventut. Del 2006 al 2010 va 
ser membre de la Junta Rectora de Ciutadans pel Canvi i responsable d’acció 
política i de les campanyes: Iniciativa Legislativa Popular “Per una llei electoral 
de Catalunya”, sobre la reforma de la Llei electoral de Catalunya i la campanya 
“Via federal”, per la reforma federal de la Constitució espanyola. Del juny de 
2011 al març de 2014 va ser militant del PSC. 
 
Autor de diverses publicacions junt amb altres autors com Democracia 
Económica. Hacia una alternativa al capitalismo (2011); Vèncer la crisi: 
socialdemocràcia i més Europa (2012); Governabilitat democràtica global. 
Proposta d’organització institucional (2007), entre moltes altres. 
 
Col·labora habitualment a RAC1, a l’ARA, El País, i la revista El Ciervo, entre 
d’altres. 
 
Membre protector de la Fundació Alfonso Comín. També és membre de 
diverses institucions com, per exemple, del Centre d’Estudis Cristianisme i 
Justícia, vicepresident de la Fundació Catalunya segle XXI, del Consell 
Assessor de la Fundació Catalunya-Europa.  
 
  



 

 

 

Jordi Jané i Guasch 
 
Conseller d’Interior 
 

Nascut a l'Arboç el 1963. Està casat i té dos fills. 
 
Advocat. Professor de Dret Constitucional a la Universitat 
Pompeu Fabra des de l'any 1990 i a la Universitat Rovira i 
Virgili. És màster en Dret Comparat per la UAB. Ha realitzat el 
Programa de Lideratge per a la Gestió Pública de l'IESE. 
 
Durant la X legislatura, des de juny de 2015, va ser conseller 

d’Interior del Govern de la Generalitat. 
 
Des d'abril de 2008 fins al juny de 2015 ha estat el vicepresident 4t del Congrés 
dels Diputats. Diputat a les Corts Generals des del mes de febrer de 1999. Ha 
estat portaveu adjunt del Grup Parlamentari Català (Convergència i Unió) 
durant la VII i VIII legislatures (2000-2008); va ser escollit primer president de la 
Comissió de Seguretat Viària i Prevenció d'Accidents de Trànsit del Congrés 
dels Diputats (2004-2008) i ha format part de les comissions d'Investigació de 
Gescartera i de l'11-M en el Congrés dels Diputats. 
 
Durant la seva etapa parlamentària ha estat portaveu a les comissions 
d'Interior, Justícia, Constitucional, Administracions Públiques, Ciència i 
Tecnologia, Foment, Pressupostos i ha format part també de la Ponència de 
Seguiment de les Activitats del Consell de Seguretat Nuclear i de la 
Subcomissió sobre política de subvencions del Ministeri d'Indústria. 
 
Va ser secretari general del Grup Parlamentari de la Minoria Catalana 
(actualment Grup Català) en el Congrés dels Diputats i responsable de la seva 
assessoria jurídica. 
 
L'any 2011 li va ser concedida la Gran Creu de l'Orde de Sant Raimon de 
Penyafort i, prèviament, l'any 2000 havia rebut la Creu d'Honor de l'esmentada 
Orde.  
 
  



 

 

 

Josep Rull i Andreu 
 
Conseller de Territori i Sostenibilitat 
 

Nascut a Terrassa el 1968. Casat i amb dos fills. 
 
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). Advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa. 
 
Col·laborador dels Serveis Jurídics de l’Associació Catalana 
de Municipis, de l’any 1993 al 1995. Responsable de 
Relacions Institucionals de la Junta de Residus (1995-1997).  

 
Va militar a la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) des del 1986 al 1998 i 
en va ser el secretari general del 1994 al 1998.  
 
Milita a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) des de 1989, n’és el 
coordinador general des del 2014, i és conseller nacional des del 1992. 
Prèviament, des del març del 2012 fins al setembre del 2014 va ser secretari 
d’Organització del partit. A més, ha estat membre del Comitè Executiu Nacional 
del partit en dos períodes, del 1994 al 2004, i del 2008 al 2012, així com del 
Secretariat Permanent del 2008 al 2012.  
 
Ha estat regidor de l’Ajuntament de Terrassa des de 2003 fins al setembre del 
2014.  
 
Diputat al Parlament des de 1997. Durant la VIII legislatura va ser adjunt al  
portaveu del Grup Parlamentari de CiU i portaveu d’aquest grup a la Comissió 
de Política Territorial. També és secretari tercer de la Mesa del Parlament.  
 
Membre del consell editorial de Dèria Editors i d’Els Llibres de Neopàtria. 
Vicepresident de la Fundació Torre del Palau, de Terrassa. Soci d’Òmnium 
Cultural. Va ser soci de la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya i 
d’Estudiants Nacionalistes, entitat de la qual en va ser fundador i coordinador 
general. A la UAB, va ser membre de la Junta i del Claustre de la Facultat de 
Dret i membre del Claustre General i de la Mesa del Claustre General de la 
Universitat. 
  



 

 

 

Santi Vila i Vicente 
 
Conseller de Cultura 
 

Nascut a Granollers l'any 1973. 
 
Llicenciat en Lletres, especialitat d'Història, per la Universitat 
de Girona. També ha fet cursos de doctorat en Història a la 
Universitat Autònoma de Barcelona i de Girona.  
 
Ha estat conseller de Territori i Sostenibilitat des del desembre 
de 2012 fins al gener de 2016, durant la X Legislatura. 

 
Ha publicat diversos articles científics i de divulgació sobre l'integrisme catòlic a 
Catalunya i sobre qüestions relacionades amb la memòria històrica, amb 
treballs com "Elogi de la memòria", un llibre que li va valdre el reconeixement 
dels Premis Octubre de 2004. 
 
Ha impartit classes d'Història Contemporània a les facultats de Lletres i de 
Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona, des del 
1998. 
 
Des de 2000 és militant de Convergència Democràtica de Catalunya i soci de 
diverses entitats vinculades al món de la cultura i la defensa dels drets civils. 
 
És diputat al Parlament de Catalunya des del 2006. Ha participat a les 
comissions d'Infraestructures, Cultura, Educació, Universitats i Relacions 
Institucionals. 
 
Actualment és patró de la Fundació ALTEM, dedicada a la integració de 
discapacitats psíquics i de la Fundació Tutelar de l'Empordà. 
 
Des del 2007 i fins al 2012 va ser alcalde de Figueres, d'on era regidor des del 
1999. També ha format part del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, on va 
dirigir l'àrea de Benestar Social. 
  



 

 

 

Carles Mundó i Blanch  
 
Conseller de Justícia 
 

Nascut a Vic l’any 1976.  
 
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i 
màster en Dret Urbanístic (IDEC-UPF). És advocat en exercici 
des de 1998, col·legiat de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de 
Barcelona, i ha estat responsable de l'àrea de Dret Civil a la 
firma Bufet Vallbé de Barcelona. 
 

Ha estat cap de Gabinet de la Conselleria d'Educació del desembre de 2003 al 
maig 2006 i de la Conselleria de Cultura i Mitjans de Comunicació del 
desembre de 2006 al gener de 2008. Entre gener de 2008 i gener de 2011 va 
ser secretari de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i 
president de l'Agència Catalana de Notícies (ACN). 
 
En l'àmbit universitari, ha estat membre del Consell Interuniversitari de 
Catalunya, del Consell Social de la Universitat de Barcelona (UB) i, actualment 
és membre del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), del qual 
és president de la Comissió Acadèmica. 
 
És vocal de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya, òrgan assessor del 
Departament de Justícia de la Generalitat. Ha format part del Secretariat del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) i ha estat membre del 
Consell Social de la Llengua Catalana. 
 
Ha estat un dels advocats promotors de l’associació Drets (Drets.cat), dedicada 
a denunciar els actes de catalanofòbia. 
 
En l'àmbit municipal, ha estat regidor d'ERC a l'Ajuntament de Gurb (Osona) 
entre 1999 i 2015, on ha assumit les regidories de Cultura, Habitatge i 
Ensenyament. 
  



 

 

 

Dolors Bassa i Coll 
 
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies 
 

Nascuda a Torroella de Montgrí l’any 1960. 
 
Mestra de català i llicenciada en Psicopedagogia. 
 
Ha exercit de professora a l’Escola Vedruna de Palafrugell així 
com a l’escola Sant Miquel de Torroella de Montgrí i alliberada 
sindical. 
 

En l’àmbit sindical, ha estat secretària de Política Social i Ocupació d’UGT a les 
comarques gironines entre el 2005 i 2008, i secretària general d’UGT a les 
comarques gironines des del mateix 2008 i fins al setembre de 2015.  
 
Ha estat regidora de Dinamització Econòmica i tinenta d'alcalde de Torroella de 
Montgrí, entre els anys 2007 i 2011. 
 
Va ser membre del Consell Social de la Universitat de Girona, entre el 2001 i el 
2013, membre del Consell de Formació Professional de la Generalitat de 
Catalunya del 2007 al 2013, membre del Consell de direcció del Servei 
d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya entre l’any 2006 i 2014 i membre del 
Consell Assessor del Màster de Treball, Relacions laborals i Recursos Humans 
de la Universitat de Girona el 2012. 
 
També ha estat activista en diferents associacions en temes d'igualtat com 
Xibeques del Cau, col·lectiu per la igualtat de Girona.  
 
És coautora del llibre col·lectiu Per què volem un estat propi. 
  



 

 

 

Jordi Baiget i Cantons 
 
Conseller d’Empresa i Coneixement  
 

Nascut a Balaguer l'any 1963. 
 
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat 
Autònoma de Barcelona, té estudis de postgrau en Anàlisi 
Econòmica i ha estat professor ajudant a la Facultat de 
Ciències Econòmiques d’aquesta universitat. 
  
El 1990 s’incorpora al Servei d’Estudis de CDC com a 
assessor del Grup Parlamentari Català al Congrés dels 

Diputats en aspectes econòmics, sectorials i socials. Des del gener de 2001 
fins al novembre de 2003 va ser secretari del Grup Parlamentari Català 
(Convergència i Unió) a les Corts Generals.  
  
De novembre de 2003 fins al 2011, Jordi Baiget va ser coordinador Tècnic dels 
grups parlamentaris de CiU a Catalunya i a les Corts Generals. L’any 2011 va 
entrar al Govern de la Generalitat com a director general de Coordinació 
Interdepartamental i el 2012 va ser nomenat secretari del Govern.  
  
Jordi Baiget va militar a la FNEC, on va entrar l’any 1985, i va ser membre de la 
seva coordinadora nacional com a Secretari de Finances des del 1986 fins al 
1987. Baiget també ha publicat diversos estudis relacionats amb l’economia 
catalana i el mercat de treball. 
  



 

 

 

Meritxell Serret i Aleu 
 
Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
 

Nascuda a Vallfogona de Balaguer l'any 1975. 
 
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). També va fer un 
postgrau en Direcció General d’Empreses a la Universitat 
Oberta de Catalunya. 
 
Coordinadora tècnica de la Fundació del Món Rural. Va estar 
a la direcció i gerència de Provedella (Centre de Promoció de 

la Carn de Vedella de Catalunya). També ha treballat al sindicat Unió de 
Pagesos del 1997 al 2006 en diverses tasques, com a dinamitzadora de 
l’activitat sindical a les comarques de Barcelona, cap del servei d’organització, 
comunicació interna i formació de l’Equip Tècnic Sindical i de formació de 
quadres sindicals i portant la coordinació tècnica i organitzativa d’Unió de 
Pagesos al 1er Congrés del Món Rural de Catalunya.´ 
 
Autora i coordinadora de diverses publicacions junt amb altres autors. Entre 
d’altres, l’Atles de la nova ruralitat (2009), o Cooperativisme agrari a Catalunya 
(2008). 
 

  



 

 

 

Joan Vidal de Ciurana 
 
Secretari del Govern 
 

Nascut a Barcelona l’any 1971.  
 
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses i MBA per 
ESADE. Durant 10 anys, va treballar a l’empresa privada en 
els àmbits de la banca, la indústria i la cultura. 
 
Durant la X legislatura, des del 2013, va ser director de 
l’Oficina del President i Coordinació Interdepartamental. 

 
Ha estat director gerent d’Òmnium Cultural durant 4 anys, sota la presidència 
de Jordi Porta. Entre el 2008 i el 2010 ha estat membre del Consell Assessor 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
 
Del 2010 al 2012 va exercir com a cap del Gabinet del President de la 
Generalitat. Del 2012 fins l’actualitat ha estat director de l’Oficina del President i 
Coordinació Interdepartamental. 
 
És membre de l’executiva local de Convergència Democràtica de Catalunya de 
Sant Cugat del Vallès des de 2008 i del secretariat nacional de la Sectorial de 
Cultura i, des de 2012, conseller nacional. 
 
 


