Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

Perfil i trajectòria professional de responsables d’òrgans de l’Administració
de la Generalitat
Dades d’identificació
Nom

Lloc i data de naixement (opcional)

Gemma Capdevila Ponce

Barcelona, 21 de setembre de 1963

Càrrec actual
Subdirectora general de Dret, Entitats Jurídiques i Grups d’Interès
Departament, organisme o ens públic d’adscripció
Departament de Justícia

Perfil
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
−
−
−

Llicenciatura en Dret. Universitat de Barcelona
Postgrau en aprofundiment en Dret Públic. Institut d’Educació Contínua. Universitat
Pompeu Fabra (IDEC)
Membre del Cos d’Advocacia de la Generalitat (actualment en excedència)

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

Funcionaria del Cos Superior d’Administració de la Generalitat de Catalunya
Advocada de la Generalitat a l’Assessoria Jurídica del Departament de Salut.
Responsable d’Estudis i Assessorament Jurídic a la Secretaria de la Comissió Mixta de
Transferències Estat-Generalitat
Responsable d’Estudis i Assessorament Jurídic de l’Oficina Tècnica de Suport en Matèria
de Traspassos i Cooperació Institucional
Cap de l’Àrea d’Assessorament i Coordinació de l’Oficina per al Desenvolupament de
l’Autogovern
Subdirectora general d’Entitats Jurídiques i del Protectorat
Subdirectora general de Dret, Entitats Jurídiques i Grups d’Interès

Informació addicional
Altra informació rellevant
-

-

Activitat docent en l’àmbit de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya en matèria de
transparència i de grups d’interès
Secretària de diversos òrgans col·legiats en l’àmbit del Departament de Salut: del Consell
Rector del Consorci Sanitari de la Creu Roja de Catalunya, que després es va denominar
Consorci Sanitari Integral (1998-2003); del Patronat i de la Junta de Govern de la
Fundació Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona CRESIB (2006-2009)
Secretària de la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació

Data d’actualització: 5 d’agost de 2016

