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

AMAND CALDERÓ I MONTFORT

BARCELONA, 21/12/1959

Càrrec actual

DIRECTOR GENERAL
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona
Diplomatura en desenvolupament directiu ESADE (promoció 2002)
Màster en Direcció Pública (EMPA). ESADE (promoció 2003-2004)
Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

.Educador a l’Escola de Sant Felip Neri de Barcelona (1980-1985)
.Exercici com a advocat (1985-1989). Gestionant assumptes de Dret Administratiu, Civil i Penal.
.Tècnic superior del Servei Jurídic de la Secretaria General del Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya (gener 1989-novembre 1989).
.Cap de la Secció de Recursos del Servei Jurídic de la Secretaria General del Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya (desembre 1989-agost 1990).
.Cap del Servei de Rehabilitació de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (agost 1990-gener 1994)
.Subdirector general d’Afers Penitenciaris de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de
Rehabilitació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (gener 1994-juliol 2000)
.Secretari de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona (juliol 2000-gener 2016)
.Director general de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
(gener 2016 fins ara)

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

-He impartit diverses ponències entre les quals destacaria:

. Alternatives a la presó. II Jornades Estatals de Drogodelinqüència (1987).
. Toxicomanies i delinqüència. IV Symposium Europeo Regional de la Academia Internacional de
Derecho y Salud Mental (1991).
. El dia a dia de la criminologia. XLVI Curs internacional de criminologia (1991).
. Alternatives a les mesures d’internament. Jornades sobre joventut amb risc (1991).
. Sistema penitenciari i drogues. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (1991).
. Estat de dret i serveis penitenciaris. IC Lleida.
. Problemàtica de les presons. Justícia i Pau (1993).
. Criteris d’intervenció en la delinqüència econòmica. Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada (1993).
. La reinserció dels presos, utopia o realitat. Cristianisme i Justícia (1993).
. Sistemes penals a Europa i Espanya. Cristianisme i Justícia (1995).
. Col·laboració amb el Govern d’El Salvador representant el Govern de Catalunya impartint un
Seminari de 15 dies de durada sobre Tècniques d’intervenció psicosocial en el sistema
penitenciari, organitzat pel Ministerio de Justícia d’aquest país.
-He participat en diferents cursos de formació en l’àmbit del Dret.
-En els diferents llocs de comandament que he ocupat, he desenvolupat tasques de disseny
organitzatiu i de coordinació d’unitats i equips de treball. En els llocs de subdirector general d’Afers
Penitenciaris i de secretari de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Barcelona, he desenvolupat, també, tasques de gestió administrativa i pressupostària i de r ecursos
humans i materials.
Localitat i data

BARCELONA, 23.05.2016
Signatura

RI037R0136

CPISR-1 C Signat digitalment
per CPISR-1 C
AMAND
AMAND CALDERO
CALDERO MONTFORT
Data: 2016.05.23
MONTFORT 20:44:32 +02'00'

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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