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

Lloc i data de naixement

Amand Calderó i Montfort

Barcelona, 21 de desembre de 1959

Càrrec actual

Secretari de Mesures Penals Alternatives, Reinserció i Atenció a la Víctima
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)
Llicenciatura en dret per la Universitat de Barcelona
Diplomatura en desenvolupament directiu ESADE (2002)
Màster en Direcció Pública (EMPA). ESADE (2004)

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Educador a l'Escola Sant Felip Neri de Barcelona (1980-1985).
Exercici com a advocat (1985-1989). Gestió d'assumptes de dret administratiu, civil i penal.
Tècnic superior del Servei Jurídic de la Secretaria General del Departament de Benestar Social (gener - novembre 1989)
Cap de la Secció de Recursos del Servei Jurídic de la SG del Departament de Benestar Social (desembre 1989 - agost 1990)
Cap del Servei de Rehabilitació de la DGSPR del Departament de Justícia (agost 1990 - gener 1994)
Sub-director general d'Afers Penitenciaris de la DGSPR del Departament de Justícia (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 (gener 2016 - gener 2018)

Informació addicional
Altra informació rellevant
Ponent en diferents cursos i jornades sobre l'àmbit de serveis penitenciaris, la criminologia i el dret.
Col·laboració amb el Govern de El Salvador representant el Govern de Catalunya en el Seminari sobre tècniques d'intervenció
psicosocial en el sistema penitenciari, organitzat pel Ministerio de Justicia de El Salvador.

Localitat i data

Barcelona, 4 de març de 2019

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.

