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

Lloc i data de naixement

Josep Vidal i Fàbrega

Sant Gregori, 30/9/1973

Càrrec actual

Director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
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)
Diplomat en Ciències de l'Educació - Mestre i Educador Social habilitat. Ha cursat especialitzacions en Economia Social: Màster en
Economia Social per la Universitat de Barcelona (2008) i Postgrau de Direcció d'Empreses Cooperatives per ESADE (2008);
Direcció i Administracions Pública: Màster en Administració Pública per ESADE (2012); i Especialització i Recerca en Educació:
Màster en recerca en Educació - Especialitat Desigualtats, Investigació i Acció Educativa per la Universitat Autònoma de Barcelona
(2013)

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Enceta la seva carrera laboral exercint com a Educador Social en un Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE). Tècnic i cap
d'Àrea d'Acció Social a l'administració local i, posteriorment va assumir les tasques de Coordinació Pedagògica en una Fundació. A
partir d'aquest moment desenvolupa tasques de gerència i direcció en entitats educatives i molt pròximes al territori.
Persona molt compromesa, ha participat en diferents organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya aportant la seva
experiència.
En l'esfera política, ha estat regidor de Sant Gregori des del 2003 fins al 2015 desenvolupant diferents càrrecs a les comarques
gironines.

Informació addicional
Altra informació rellevant

Localitat i data

Barcelona, 11 d'octubre 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.

