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

Bernat Valls i Fuster

Barcelona, 9 de març de 1964

Càrrec actual

Director General d’Acció Cívica i Comunitària
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

Graduat Social per la Universitat de Barcelona (1997); Postgrau en direcció del desenvolupament
econòmic local per la Universitat Pompeu Fabra (2001); Postgrau en direcció i gestió de fires per la
Universitat Autònoma de Barcelona (2010); Formació continuada en matèria de gestió pública i
desenvolupament local

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

Tècnic de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local – Diputació de Barcelona (2013-2016)
Cap de l’Oficina de Mercats i Fires Locals – Diputació de Barcelona (2007-2013)
Membre del Consell General, del Comitè Executiu i Vicepresident de la Comissió Sectorial de Promoció
del Comerç del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (2009-2011)
Membre del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de Consum (2007-2008)
Director de l’Agència de Promoció del Comerç del COPCA (2006-2007)
Membre de la Comissió Executiva i del Consell General de la Xarxa de Mercats Municipals de la Diputació
de Barcelona (2004-2007)
Cap de Relacions Institucionals del departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de
Catalunya (2004-2006)
Regidor President de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (1999-2004)
Empresa privada (1983-1999)

Informació addicional
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Generalitat de Catalunya
Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge
Secretaria d’Administració
i Funció Pública

Altra informació rellevant

Diputat al Parlament de Catalunya de la vuitena legislatura i membre, entre d’altres, de les comissions de
Benestar i Immigració, i de Cooperació i Solidaritat.
He estat membre del Consell Econòmic i Social del Garraf i de la Junta Directiva i Consell Assessor del
Centre de Formació Ocupacional La Paperera de Vilanova i la Geltrú.
Vaig participar en l’elaboració de l’Acord Estratègic per la internacionalització, la qualitat, l’ocupació i la
competitivitat de l’economia catalana i en la Comissió Interdepartamental d’Immigració de la Generalitat de
Catalunya.
Participació com a ponent en diferents seminaris, jornades i congressos sobre l’àmbit del
desenvolupament local.
Participació com a jurat en beques i premis de comerç.
He estat professor del Postgrau en direcció i gestió de mercats municipals (UB/IL3) i del Postgrau d’espai
urbà (UOC/UAB).
Publicació de diferents articles sobre desenvolupament econòmic i gestió pública a diferents mitjans de
comunicació.
Autor del treball “La funció social dels mercats”
Membre de la Comissió Social del F.C. Barcelona (2004-2007)
Afiliat a la UGT
Localitat i data

Barcelona, 08.03.2016
Signatura

RI
03
7
R
01

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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