Perfil i trajectòria professional dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya1
Dades d’identificació
Nom i cognoms

Lloc i data de naixement

Víctor Cullell i Comellas

Barcelona, 26 de setembre de 1976

Càrrec actual

Secretari del Govern
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)

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat de Barcelona (2002), MBA per la BES
La Salle-Universitat Ramon Llull (2009) i Màster en Direcció Pública –EMPA- d’ESADE (2017). S’ha
especialitzat en l’àmbit de la gestió pública i de la comunicació política amb diferents postgraus i màsters
cursats a la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut de Ciències Polítiques
i Socials. Ha cursat estudis de primer cicle de la llicenciatura de Dret a la Universitat Oberta de Catalunya
(2007-2009), el programa Vicens Vives – Lideratge i Compromís Cívic d’ESADE (2010) i el programa
Estratègies d’Innovació i Lideratge per a la Gestió Pública de l’IESE (2014).
Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

La seva trajectòria laboral ha transcorregut en diferents àmbits, tant en el sector privat com en el públic. Ha
estat cap del Gabinet de Relacions Institucionals de l’Oficina del President de la Generalitat (2010-2013),
director general d’Anàlisi i Prospectiva del Departament de la Presidència (2013-2016) i secretari per al
Desenvolupament de l'Autogovern (2016-2017). També ha estat secretari del Consell Assessor per a la
Transició Nacional (CATN) i membre del Consell Rector del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO).
Informació addicional
Altra informació rellevant
Localitat i data

Barcelona, 17.08.2017

RI037R0136

Signatura

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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