Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l’òrgan1
Dades d’identificació
Nom i cognoms

Lloc i data de naixement

Neus Abbad Sort

Barcelona, 19 de març de 1953

Càrrec actual

Subdirectora general de Gestió i de Supervisió de Publicacions Oficials
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Departament de la Presidència
Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona
Assistència a Seminaris i cursos d’especialització

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

- Inicia la seva trajectòria professional l’1 d’octubre de 1972 a la Diputació de Barcelona, com a
auxiliar administrativa (1972-1977).
- A principis de l’any 1978 s’incorpora a la Secretaria General de la Presidència de la Generalitat
de Catalunya i se li assignen tasques de preparació de les reunions del Consell Executiu i de
protocol·lització, tramitació i arxiu de les disposicions i actes administratius.
- Cap del Negociat d’Arxiu i Protocol·lització de Disposicions del Servei de l’Oficina del Consell
Executiu del Departament de la Presidència (1981-1984).
- Cap de la Secció de Disposicions del Servei de l’Oficina del Consell Executiu del Departament
de la Presidència (1984-1990).
- Nomenament com a funcionària de l’Escala Superior d’Administració General del Cos Superior
d’Administració de la Generalitat de Catalunya (23 desembre 1987).
- Cap del Servei de Disposicions de l’Oficina del Govern (1990–1998).
- Responsable de l’Àrea de Disposicions de la Secretaria del Govern i de Relacions amb el
Parlament (1999–2010).
- Subdirectora general de Tramitació d’Acords i Disposicions de l’Oficina del Govern del
Departament de la Presidència (2010–2011).
- Subdirectora general de Seguiment de Disposicions de l’Oficina del Govern del Departament de
la Presidència (2011-2016).
- Subdirectora general de Gestió i de Supervisió de Publicacions Oficials del Departament de la
Presidència (2016-)
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Generalitat de Catalunya
Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge
Secretaria d’Administració
i Funció Pública

Informació addicional
Altra informació rellevant

DOCÈNCIA
- Curs sobre organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat. Escola
d’Administració Pública.
- Diverses sessions a Barcelona, i també a Girona i Lleida, sobre els drets dels ciutadans davant
l’Administració, segons estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú. Conjuntament amb Neus París i
Domènech. Escola d’Administració Pública.
- Curs de preparació d’oposicions per a funcionaris dels cossos d’auxiliars administratius de
l’Ajuntament de Barcelona. Escola d’Administració Pública.
- Curs sobre normativa jurídica bàsica per als funcionaris i treballadors del DOGC.
PUBLICACIONS
- Dins la col·lecció “Estudis” de l’Institut d’Estudis Autonòmics i en col·laboració amb els altres
autors que en cada cas s’esmenten:
- El desplegament autonòmic a Catalunya. Sectors d’aigües, d’arquitectura i habitatge, de
carreteres, de medi ambient, de ports i costes, de transports i urbanisme. Enric Argullol, Antoni
Bayona, Joaquim Ferret, Marisa Florensa, Conxita Serrahima. Núm. 1.
- El desplegament autonòmic a Cataluya. Departaments de Treball, Sanitat i Seguretat Social i
Benestar Social. Antoni Gratacós, Àngels Molera, Andreu Navarro, Xavier Padrós, Conxita
Serrahima. Núm. 2.
- El desplegament autonòmic a Catalunya. Departaments de Comerç, Consum i Turisme;
d’Indústria i Energia i d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Enric Argullol, Antoni Bayona, Joaquim
Ferret, Marisa Florensa, Imma Folchi, Encarnació Grau, Josep M. Portabella, Conxita Serrahima.
Núm. 6.
- El desplegament autonòmic a Catalunya. Departaments de Cultura i d’Ensenyament. Xavier
Padrós, Rosa Amargós, Raimon Carrasco, Josep Ma. Fortuny, Enric Fossas, Encarnació Grau,
Conxita Serrahima. Núm. 9.
- El desplegament autonòmic a Catalunya. Departaments de Governació i de Justícia. Xavier
Padrós, Amadeu Farré, Josep M. Fortuny, Encarnació Grau, Montserrat Pastor, Conxita
Serrahima, Teresa Vadrí. Núm. 18.
- El desplegament autonòmic a Catalunya. Departaments de la Presidència i d’Economia i
Finances. Xavier Padrós, Neus Colet, Josep Ma. Fortuny, Conxita Serrahima. Núm. 23.
- Informe de la Fundació Jaume Bofill: Catalunya 77-88. Dins l’apartat “Política”, i conjuntament
amb Conxita Serrahima, article sobre els poders legislatiu i executiu.
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Localitat i data

RI037R0136

Barcelona, 9 de febrer de 2017

1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen.
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