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

Lloc i data de naixement

Francesc Iglesies Riumalló

Arbúcies 7/10/1970

Càrrec actual

Secretari d'Afers Socials i Famílies
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)
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UB. És professor d’Economia aplicada al Treball social a la UB. En l’àmbit
acadèmic desprès de fer els cursos de doctorat en investigació en Teoria Econòmica (1996-1998) va participar en l’elaboració del
Llibre Blanc de l’Economia Social a Catalunya (2001) i fou professor d’Economia Social a la Diplomatura en Relacions Laborals de la
UB fins el curs 2013-2014. Entre el 2001 i el 2010 s’integra a la UVic com a professor de Sociologia del Treball i de l’Empresa als
ensenyaments d’Empresarials i d’ADE de la Facultat d’Empresa i Comunicació. Durant el 2014-2015 va impartir a l'Ensenyament de
Treball Social (UB) l'assignatura d'Economia aplicada al Treball Social.

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Durant el 2003 entra coma a adjunt al director del Pla Estratègic de la UVic 2005-2010. Durant el 2005-2006 fou assessor del
Departament de Comerç, Turisme i Consum i des del 2006-2011. Responsable de Planificació Estratègica i Projectes de Turisme de
Catalunya del Departament d’Innovació.
Des del juliol de 2013 és membre del Consell Superior de la Cooperació a petició del Parlament de Catalunya.
Des de gener de 2016 és secretari d’Afers Socials i Famílies del Govern de la Generalitat.

Informació addicional
Altra informació rellevant

Localitat i data

Barcelona 20 de setembre de 2018

RI037R0136

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.

