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El Govern aprova els nomenaments dels secretaris
generals en la seva primera reunió
El Govern ha aprovat avui els següents nomenaments:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ramon Garcia-Bragado Acín, secretari del Govern
Isaías Táboas Suárez, secretari general de la Presidència
Rafel Niubò i Baqué, secretari general de la Vicepresidència
Joan Boada Masoliver, secretari general d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació
Martí Carnicer i Vidal, secretari general d’Economia i Finances
Jaume Oliveras i Maristany, secretari general de Governació i
Administracions Públiques
Carmina Llumà i Ras, secretària general de Política Territorial i Obres
Públiques
Joan Mauri Majós, secretari general de Justícia
Francesc Vidal i Pla, secretari general d’Educació
Lluís Noguera i Jordana, secretari general de Cultura i Comunicació
Marta Segura Bonet, secretària general de Salut
Jordi Bertran Muntaner, secretari general d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural
Antoni Fernández Pérez, secretari general de Treball
Enric Aloy Bosch, secretari general d’Innovació, Universitats i Empresa
Jordi Rustullet Tallada, secretari general d’Acció Social i Ciutadania
Eduard Pallejà i Sedó, secretari general de Medi Ambient i Habitatge

Altres nomenaments
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albert Royo i Mariné, secretari de Relacions Internacionals
Anna Pruna i Grivé, secretària general de l’Esport
Miquel Pueyo i Paris, secretari de Política Lingüística
Jordi Bosch i Garcia, secretari de Telecomunicacions i Societat de la
Informació
Maria Teresa Aragonés i Perales, secretària de Funció Pública
Emili Valdero i Mora, secretari de Comerç i Turisme
Antoni Soy i Casals, secretari d’Indústria
Oriol Amorós i March, secretari per a la Immigració
Eugeni Villalbí i Godes, secretari general de Joventut
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•

Marta Selva i Masoliver, presidenta de la Junta de Govern de l’Institut
Català de les Dones

Directors generals
•
•
•

Miquel Salazar i Canalda, director general de Política Financera i
Assegurances
Marta Continente i Gonzalo, directora general d’Atenció Ciutadana
Joan Plana i Solà, director general de Funció Pública
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El Govern compareixerà en els recursos
d’inconstitucionalitat d’Aragó, les Illes Balears i la
Comunitat Valenciana contra l’Estatut
El Govern ha acordat comparèixer davant el Tribunal Constitucional en els
recursos d'inconstitucionalitat promoguts pels Governs d’Aragó, de les Illes
Balears, i de la Comunitat Valenciana contra el nou Estatut d'autonomia de
Catalunya per tal de formular, en un termini de quinze dies, al·legacions en
defensa de la constitucionalitat del text estatutari.
El Govern ha estat notificat del plantejament d’aquests tres recursos
d'inconstitucionalitat, referents a la disposició que preveu que els fons propis de
Catalunya, situats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó i a l’Arxiu Reial de Barcelona,
s’integrin en el sistema d’arxiu de Catalunya i d’altres preceptes de la Llei de
reforma de l'Estatut d'autonomia, que el Tribunal Constitucional ha admès a
tràmit. Els recursos plantejats no suspenen l’aplicació de l’Estatut, que manté
íntegrament la seva vigència mentre aquest tribunal no el resolgui
definitivament.
El Govern considera que els recursos de les tres comunitats autònomes en
referència als fons propis de Catalunya no alteren ni buiden de contingut les
previsions ni les disposicions dels Estatuts de cada comunitat, ja que l’Estatut
de Catalunya expressa la disposició de l’Estat respecte d’uns fons dipositats en
un arxiu de titularitat estatal i només es refereix a una part dels fons que es
troben a l’Arxiu de la Corona d’Aragó que no tenen res a veure amb els fons
propis de les institucions històriques de la Corona d’Aragó a les que es
refereixen l’Estatut d’Aragó i de les Illes Balears.
Pel que fa al recurs de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, s’impugna a
més un article que fa referència a la planificació dels transvasaments de
conques i d’altres articles que fan referència a la regulació del sistema de
finançament des d’un principi de bilateralitat i de forma contrària al sistema
previst a la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes
(LOFCA).
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Documentació
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•

El Govern ha acordat personar-se davant el Tribunal Constitucional en el
recurs d’inconstitucionalitat promogut pel Consell de Govern de la Diputació
General d’Aragó.
L'objecte del recurs el constitueix la Disposició addicional tretzena de la Llei
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya.
El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat
9491-2006 plantejat pel Consell de Govern de la Diputació General d’Aragó
i n’ha donat trasllat al Congrés, al Senat, al Govern de l’Estat, al Parlament i
al Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que en el termini de quinze
dies puguin personar-se en el procediment i formular les al·legacions que
estimin pertinents.
En el recurs s’impugna l’esmentada disposició, mitjançant la qual es preveu
que els fons propis de Catalunya, situats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó i a
l’Arxiu Reial de Barcelona s’integrin en el sistema d’arxius de Catalunya.
En el recurs es considera que aquesta disposició comporta una modificació
de la Disposició addicional primera de l’Estatut d’autonomia d’Aragó, que
preveu la participació d’Aragó en el Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó
(ACA) i la necessitat que Aragó informi la norma de creació del Patronat
atenent a la unitat històrica de l’Arxiu.
Però el precepte recorregut de l’EAC no es pot entendre que alteri ni buidi
de contingut aquella disposició de l’Estatut d’Aragó, ja que expressa la
disposició que fa l’Estat respecte d’uns fons dipositats en un arxiu de
titularitat estatal i es refereix només a una part dels fons que es troben
dipositats a l’ACA, que res tenen a veure amb els fons propis de les
institucions històriques de la Corona d’Aragó a les que es refereix l’Estatut
d’Aragó.
El recurs plantejat no suspèn l’aplicació de l’Estatut d’autonomia, que manté
íntegrament la seva vigència mentre el Tribunal Constitucional no resolgui
definitivament el recurs plantejat.
Així doncs, el Govern, a proposta dels departaments de la Presidència i de
Relacions Institucionals i Participació, ha acordat avui comparèixer davant el
TC per formular al·legacions en defensa de la constitucionalitat d’aquesta
disposició de l’Estatut.
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•

El Govern ha acordat personar-se davant el Tribunal Constitucional en el
recurs d’inconstitucionalitat promogut pel Consell de Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
L'objecte del recurs el constitueix la Disposició addicional tretzena de la Llei
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’aAutonomia de
Catalunya.
El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat
9568-2006 plantejat pel Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, i n’ha donat trasllat al Congrés, al Senat, al Govern de
l’Estat, al Parlament i al Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que
en el termini de quinze dies puguin personar-se en el procediment i formular
les al·legacions que estimin pertinents.
En el recurs s’impugna l’esmentada disposició, mitjançant la qual es preveu
que els fons propis de Catalunya, situats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó i a
l’Arxiu Reial de Barcelona s’integrin en el sistema d’arxius de Catalunya.
En el recurs es considera que aquesta disposició comporta una modificació
de la Disposició addicional primera de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears, que preveu la participació de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en el Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
Però el precepte recorregut de l’EAC no es pot entendre que alteri ni buidi
de contingut aquelles previsions de l’Estatut de les Illes Balears, ja que
expressa la disposició que fa l’Estat respecte d’uns fons dipositats en un
arxiu de titularitat estatal i només es refereix a una part dels fons que es
troben dipositats a l’ACA, que res tenen a veure amb els fons propis de les
institucions històriques de la Corona d’Aragó a les que es refereix l’Estatut
de les Illes Balears.
El recurs plantejat no suspèn l’aplicació de l’Estatut d’autonomia, que manté
íntegrament la seva vigència mentre el Tribunal Constitucional no resolgui
definitivament el recurs plantejat.
Així doncs, el Govern, a proposta dels departaments de la Presidència i de
Relacions Institucionals i Participació, ha acordat avui comparèixer davant el
TC per formular al·legacions en defensa de la constitucionalitat d’aquesta
disposició de l’Estatut.
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•

El Govern ha acordat personar-se davant el Tribunal Constitucional en el
recurs d’inconstitucionalitat promogut pel Consell de la Generalitat de la
Comunitat Valenciana.
L'objecte del recurs el constitueixen la Disposició addicional tretzena i
diversos preceptes relatius al règim del finançament de la Generalitat de
Catalunya, de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya.
El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat
9501-2006 plantejat pel Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i n’ha donat trasllat al Congrés, al Senat, al Govern de
l’Estat, al Parlament i al Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que
en el termini de quinze dies puguin personar-se en el procediment i formular
les al·legacions que estimin pertinents.
En el recurs s’impugna un article, entre d'altres, perquè preveu un informe
preceptiu de la Generalitat per a qualsevol proposta de transvasament de
conques que impliqui la modificació dels recursos hídrics del seu àmbit
territorial; la Disposició addicional tretzena, mitjançant la qual es preveu que
els fons propis de Catalunya, situats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó i a
l’Arxiu Reial de Barcelona s’integrin en el sistema d’arxius de Catalunya. A
més, s'impugnen determinats articles i disposicions, als quals s’imputen
moltes vulneracions de la Constitució, i entre d’altres, les de regular el
sistema de finançament des d’un principi de bilateralitat i de forma contrària
al sistema general previst a la LOFCA.
El recurs plantejat no suspèn l’aplicació de l’Estatut d’autonomia, que manté
íntegrament la seva vigència mentre el Tribunal Constitucional no resolgui
definitivament el recurs plantejat.
Així doncs, el Govern, a proposta dels departaments de la Presidència i de
Relacions Institucionals i Participació, ha acordat avui comparèixer davant el
TC per formular al·legacions en defensa de la constitucionalitat d’aquesta
disposició de l’Estatut.
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• Biografies
Ramon Garcia-Bragado Acín, secretari del Govern
Nascut a Osca l’any 1957.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.
Entre l’any 1981 i el 1986, va ocupar el càrrec de secretari-interventor de
l’Administració Local. De 1986 al 1988 va ser assessor d’àrea del Síndic de
Greuges de Catalunya per a temes relatius a l’Administració Local, fiscalitat
municipal, ordenació territorial i medi ambient.
Des de l’any 1988 i fins el 1993, va ser secretari tècnic i responsable de
contractació i tramitació administrativa de l’Institut Municipal de Promoció
Urbanística. Des de 1993 i fins el 1997, va ser secretari tècnic i sotsdirector
de Barcelona Regional, Agència Metropolitana de Desenvolupament
Urbanístic i d’Infraestructures, S.A.
Va exercir com a assessor jurídic de la Comissió de Telecomunicacions de
l’Ajuntament de Barcelona (1995-1997). Des del 1998 i fins al 1999, va ser
director general del Consorci Local LOCALRET.
Des d’octubre de 1999 i fins a desembre del 2003, ha ocupat el càrrec de
gerent del Sector d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona. Des del
desembre de 2003 i fins a l’actualitat ha estat secretari general de la
Presidència. A més, durant els darrers mesos també ha exercit com a
secretari de Govern.

Isaías Táboas Suárez, secretari general de la Presidència
Nascut a València el 2 de març de 1958.
És llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona.
Professionalment ha estat vinculat al món de l’edició i la comunicació,
desenvolupant tasques com la direcció editorial de L’Avenç, la direcció del
Gabinet de Publicacions i Imatge de la Diputació de Barcelona, i la direcció
de Comunicació i Relacions Institucionals de RENFE a Madrid. També va
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exercir el càrrec de delegat de Patrimoni de RENFE a Catalunya i Aragó, i
durant vuit anys va dirigir l’editorial i l’empresa de realització de continguts
didàctics multimèdia de la Universitat Oberta de Catalunya.
Des de l’abril de 2004 ha estat director general del Gabinet del Ministre
d’Indústria, Turisme i Comerç.

Rafel Niubò i Baqué, secretari general de la Vicepresidència
Nascut a Barcelona el 1956.
Ha estat jugador i entrenador d’handbol. Va fundar l’escola d’handbol de les
Corts, que es va transformar en l’Escola d’iniciació esportiva de les Corts, la
primera del moviment d’escoles d’iniciació esportiva de Barcelona.
Membre fundador de la UBAE (Unió Barcelonina d'Activitats Esportives). Ha
estat el secretari general i el director general d’UBAE Fitness, empresa que
gestiona totes les instal·lacions esportives de la UBAE.
Ha estat president durant vuit anys de la Confederació Europea d’Esport i
Salut. Ha estat membre del Fòrum d’esports de la Unió Europea i de la
European Sports Conference, reunió bianual de ministres d’esports i
presidents de comitès olímpics europeus.
Des del desembre de 2003 i fins maig del 2006 va ser secretari general de
l’Esport.

Joan Boada Masoliver, secretari general d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació
Nascut a Hostalets d'en Bas, a la Garrotxa, el 9 de juny de 1959.
És militant d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) des de 1987 i president a
les comarques gironines d’aquesta formació des del 1991.
És llicenciat en Geografia i Història, especialitat història medieval, per la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Ha treballat en el sector de l’ensenyament. Durant el període 1994-1995 va
ser director de l’IES de Santa Coloma de Farners (Selva).
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Ha estat membre de l’executiva sectorial d’ensenyament de la Comissió
Obrera Nacional de Catalunya (CCOO), entre 1986 i 1990.
Durant el període 1999-2000 va ser regidor a l'Ajuntament de Girona. Ha
estat diputat al Parlament entre el 1995 i el 2006. Portaveu del grup
parlamentari ICV-EA des de 1999 i fins al 2006.

Martí Carnicer i Vidal, secretari general d’Economia i Finances
Va néixer al Vendrell (Baix Penedès) l’any 1951.
És llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona.
Ha estat regidor de l’Ajuntament del Vendrell des de l’any 1979 , i en fou
alcalde fins l’any 1994.
Ha estat diputat al Parlament de Catalunya des de l’any 1984 i fins al 1999.
El desembre de 2003 va estar nomenat secretari general d’Economia i
Finances, càrrec que ha exercit fins a la finalització de la darrera legislatura.

Jaume Oliveras i Maristany, secretari general de Governació i
Administracions Públiques
Va néixer al Masnou (el Maresme) el 29 de maig de 1962. És llicenciat en
Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. Actualment cursa
estudis de Doctorat en Història Contemporània a la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Diputat d'Esquerra al Parlament de Catalunya (1999-2003), anteriorment va
ser regidor de l'Ajuntament del Masnou. Des del 2003 i fins ara ha estat
vicepresident de la Diputació de Barcelona i ha ocupat la regidoria de
Societat del Coneixement a l'Ajuntament de Barcelona.
Oliveras va iniciar la militància política l'any 1981 a Nacionalistes
d'Esquerra, en què és membre del Consell Polític en representació del
Maresme.
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Carmina Llumà i Ras, secretària general de Política Territorial i Obres
Públiques
Nascuda a Olot l’any 1971.
És llicenciada en Dret per la UAB. Ha estat professora associada de l’àrea
de Dret Administratiu a la Facultat de Dret de la UAB (1997-2000), i
professora associada de Dret Administratiu a la Facultat de Dret de la UPF,
fins a l’actualitat.
Dins la seva trajectòria professional destaca l’assessorament jurídic a
l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus: 19972000. També ha estat assessora jurídica del Grup parlamentari SocialistesCiutadans pel Canvi al Parlament de Catalunya (2001-2003).
Des del novembre del 2004 ha exercit com a secretària general del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Fins aquella data va
ser responsable de Política Normativa del Gabinet del Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques.
Ha publicat articles sobre règim jurídic de les administracions públiques i
procediment administratiu comú.

Joan Mauri Majós, secretari general de Justícia
Nascut a Lleida l’any 1953.
És llicenciat en Dret i en Filosofia i Lletres i professor titular de Dret
Administratiu de la Universitat de Barcelona.
Ha estat coordinador de l’àrea de Règim interior, Hisenda i Planificació de la
Diputació de Barcelona; president de la Junta de Mediació i Conciliació del
CEMICAL; cap d’estudis de l’Ensenyament en Gestió i Administració
Pública de la Universitat de Barcelona; secretari de la divisió de Ciències
Jurídiques, Econòmiques i Socials de la mateixa Universitat; assessor del
rector de la Universitat de Barcelona en matèria de personal docent, i
investigador, personal no docent, i coordinador dels serveis jurídics de la
Universitat de Barcelona en l’etapa del rector Tugores.
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Procedeix del Departament d’Interior en el qual ha desenvolupat el càrrec
de director de l’Escola de Policia de Catalunya i ha coordinat el programa
legislatiu d’aquest Departament en l’etapa de la consellera Tura.
Ha publicat diferent llibres i treballs sobre govern local, selecció de
funcionaris i relacions col·lectives al sector públic.
Francesc Vidal i Pla, secretari general d’Educació
Nascut a Barcelona el 16 de març de 1948. És llicenciat en Ciències
Físiques, catedràtic d’ensenyament secundari des de 1977 i inspector
d’educació des de 1981. Des de l’any 2004 i fins avui ha estat subdirector
general de la Inspecció de Serveis del Departament d’Educació.
Entre 1981 i 2004 va ocupar diversos càrrecs al Departament
d’Ensenyament: cap adjunt dels Serveis Territorials del Departament
d’Ensenyament a la demarcació de Barcelona; cap del Servei d’Inspecció
de Formació Professional; cap del Servei d’Inspecció d’Ensenyament
Secundari; cap del Servei de Coordinació de la Inspecció d’Ensenyament i
inspector en cap a la Delegació Territorial d’Ensenyament de Barcelona
ciutat.
Va ser membre del Consell d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
entre 1980 i 1982. L’any 1980 va exercir com a cap de la divisió de
Formació del Professorat de l’Institut de Ciències de l’Educació de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

Lluís Noguera i Jordana, secretari general de Cultura i Comunicació
Va néixer a Granollers el febrer de l’any 1968.
És llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Màster en Gestió Cultural i postgrau de Tècnic en Gestió i Administració del
Sistema Educatiu.
Fins a la data exercia com a coordinador del projecte La Fàbrica de les Arts
de Granollers. L’any 2004 va ser subdirector de Cooperació Artística de la
Direcció General de Cooperació Cultural del Departament de Cultura de la
Generalitat. Va ser cap de l’Àrea de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de
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Granollers entre el 1999 i el 2004. També va exercir com a regidor de
l’Ajuntament de la Garriga, entre el 1991 i el 1995.
Fins a l’actualitat ha estat secretari de l’Associació de Professionals de la
Gestió Cultural de Catalunya.

Marta Segura Bonet, secretària general de Salut
Nascuda el 1966 a Manacor (Illes Balears).
És doctora en Ciències Econòmiques per la Universitat Pompeu Fabra i
llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Màster en Anàlisi Econòmica i doctorada en
Economia per la Universitat Pompeu Fabra.
Ha desenvolupat la seva tasca professional dins l’àmbit de la docència i la
recerca. Des de gener de 2004 i fins ara, ha exercit com a cap d’estudis de
l’Escola Superior de Comerç Internacional (UPF), d’on havia estat
coordinadora de curs i professora des de l’any 1996. Ha estat també
professora de la mateixa Universitat Pompeu Fabra i ajudant de l’Escola
Universitària de la Universitat Autònoma de Barcelona. En el camp de la
recerca ha participat en projectes d’anàlisi econòmica, d’ocupació i atur,
entre d’altres. També ha participat en l’elaboració de publicacions referents
a indicadors socials i de serveis sobre l’economia espanyola.
El febrer del 2004 va ser nomenada directora de Serveis del Departament
de Salut, i el setembre del 2005, secretària general del mateix Departament.

Jordi Bertran Muntaner, secretari general d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural
Nascut a Binèfar el 13 de febrer de 1968. Des del 22 de setembre de 2006
ha estat secretari general del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
(DARP). Amb anterioritat, va exercir com a cap de l’Oficina de Relacions
Externes del DARP, i des del 30 de maig de 2006, va ocupar el càrrec de
cap del Gabinet del Conseller del DARP.
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Des del 1995 i fins avui ha exercit com a alcalde de Copons (Anoia) i
president del Consorci de l’Alta Anoia des del 1999. Del 1999 al 2003 ha
estat conseller del Consell Comarcal de l’Anoia.
Des del 1992 i fins al 2004 ha estat vinculat laboralment a diferents
indústries agroalimentàries de Catalunya.

Antoni Fernández Pérez, Secretari general de Treball
Nascut a Premià de Mar l’any 1956. És llicenciat en Ciències Polítiques i
Sociologia i en Geografia i Història.
Ha estat professor d’Història a diferents centres públics de Formació
Professional; secretari executiu d’un grup de recerca sobre el sistema
universitari català a la UAB; gerent de l’Institut de Ciències Polítiques i
Socials; assessor tècnic de la Regidoria Adjunta de l’Àrea de Via Pública;
tècnic del departament d’organització i director de Qualitat de l’Ajuntament
de Barcelona; cap de l’Oficina Tècnica de Cooperació i director de
Comunicació de la Diputació de Barcelona, i tècnic superior en gestió de
l’Ajuntament de Barcelona. Va ser nomenat secretari general del
Departament de Treball i Indústria el desembre de 2003, càrrec que va
exercir fins al maig de 2006, quan va ser nomenat secretari general del
Departament de Governació i Administracions Públiques.
També ha estat professor associat de Ciència Política i de l’Administració de
la Universitat de Barcelona (1991-2005); professor dels postgraus de
comunicació local, comunicació política i govern local de l’Institut de
Ciències Polítiques i Socials, i especialista en gestió publica, qualitat del
serveis i comunicació a l’àmbit de les administracions públiques.
A més, és autor de diferents publicacions sobre qualitat dels serveis i
modernització administrativa.

Enric Aloy Bosch, secretari general d’Innovació, Universitats i
Empresa
Nascut a Manresa el 20 de desembre de 1963.
És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.
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Ha estat funcionari del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
des del 1983 i fins al 1998. L'última tasca desenvolupada en el Departament
fou la d'advocat de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona.
Entre el 1998 i el 2004, va ser funcionari de l'Ajuntament de Manresa,
ocupant el càrrec de cap de Secció de Gestió Urbanística.
Del febrer de 2004 i fins l’octubre de 2006 ha format part del Govern de la
Generalitat. Primer va ser responsable del programa d’organització de
Consum. I, posteriorment, va ser nomenat director de l’Agència Catalana de
Consum, període durant el qual va impulsar la Llei de creació de l’Agència
Catalana del Consum.
Des de 1997 i fins al 2004 ha estat president d’ERC a la setena regió i
membre de l’executiva nacional del Partit.

Jordi Rustullet Tallada, secretari general d’Acció Social i Ciutadania
Nascut l’any 1971. Diplomat en Treball Social per l’Escola Universitària de
Treball Social de Barcelona. Jornades, cursos i seminaris varis sobre temes
de Serveis Socials com a expert/docent. Actualment està cursant un Màster
d’ESADE en Direcció i gestió pública.
Des del novembre de 1992 i fins al març de 1993 va exercir com a
treballador social als Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament
d’Olot, i des d’aquesta última data i fins al setembre de 1996, va treballar als
Serveis Socials d’Atenció Primària del Consell Comarcal del Gironès.
Director de l’Oficina de Coordinació Territorial del Gabinet de la Consellera
de Benestar Social (gener 2004-abril 2005), responsable dels Projectes
Estratègics del Departament de Benestar i Família (abril 2005-març 2006) i
gerent del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt (juliol-novembre 2006).
Regidor per ERC-CUP a l’Ajuntament de Banyoles gestionant l’Àrea d’Acció
Social (1999-2003); tinent alcalde per ERC a l’Ajuntament de Banyoles
(àrees de Serveis interns i secretaria; àrea de Serveis Econòmics i
d’Intervenció i àrea de Promoció Econòmica i Turisme (2003-2007), i
conseller comarcal per ERC al Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
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Eduard Pallejà i Sedó, secretari general de Medi Ambient i Habitatge
Nascut a Rubí, el 5 de juny de 1962.
És llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona (1980-1988).
Postgrau en Psicologia Comunitària per la mateixa universitat i diplomat en
Gestió Pública per ESADE (2000-2001).
Des de l’any 2000 i fins a l’actualitat ha treballat a la Universitat Politècnica,
com a director del Gabinet del Rectorat, vicegerent i cap de relacions
Externes i director general de la Fundació de la UPC.
A l’Ajuntament de Rubí, entre el 1983 i el 2000 va exercir diverses tasques:
entre el 1983 i el 1987 va ser regidor –delegat de Joventut; entre el 1987 i el
1991 tinent d’alcalde de la macroàrea de Serveis Personals i responsable
de diverses àrees municipals; entre 1991 i 1994 va ser regidor-delegat de
Programació i va exercir la gerència-coordinació de les àrees municipals.
Finalment, entre el 1994 i el 2000 va ser alcalde de la població.
També ha treballat al Comitè Organitzador Olímpic Barcelona 92 SA.
Va ser president de la Comissió de Promoció Econòmica de la Federació
de Municipis de Catalunya (1995-1999) i president de la Comissió
d’Urbanisme de la mateixa Federació (1999-2000). Va ser membre de la
Comissió de Govern Local Generalitat-Ajuntaments (1994-2000). També ha
estat president del Comitè Executiu del Pacte Industrial Metropolità (19972000). Entre el 1999 i el 2000 va ser vicepresident de Localret.
Entre d’altres activitats més, ha estat promotor de la GUNI (Global
University Network for Innovation) formada per càtedres UNESCO de tot el
món i institucions innovadores compromeses amb la responsabilitat social
de l’ensenyança superior i de la seva innovació (2000-2006).
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