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

ISIDRE GAVIN i VALLS

BARCELONA, 23/02/1963

Càrrec actual

DIRECTOR GENERAL DE CIMALSA
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

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

Enginyer tècnic agrícola per la Universitat de Lleida (1991); Diplomat en la funció gerencial de les
administracions públiques per ESADE (FGAP2014).
Executive Master in Public Administration-EMPA per ESADE (2015).
En aquests moments està cursant programa de direcció estratègica i gestió de la col·laboració
publico-privada dins el programa Partners d’ESADE.

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

La primera experiència laboral és a l’empresa familiar del pare.
És escollit diputat al Parlament de Catalunya l’any 1984 mentre encara estudiava fins al 1988; torna al
Parlament de Catalunya l’any 1990 fins al 2003 exercint diverses responsabilitats entre elles membre de
la mesa; del 2003 al 2011 és regidor de l’ajuntament de Lleida; entre el 2003 i el 2007 és President de la
Diputació de Lleida ; des de Febrer-11 és Director General de CIMALSA.

Informació addicional
Altra informació rellevant

Com a conseqüència de la responsabilitat a CIMALSA, presideix TIE, societat mixta amb el Port de
Barcelona.
És membre del Consells d’administració de l’INCASÒL, Aeroports de Catalunya i FGC.
És membre de la junta del col·legi d’enginyers tècnics agrícoles de Catalunya (delegació de Lleida).
Es membre d’Òmnium cultural i col·labora amb algunes ONG de l’àmbit de la cooperació humanitària.
Localitat i data

BARCELONA, A 15 D’ABRIL DE 2016
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Generalitat de Catalunya
Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge
Secretaria d’Administració
i Funció Pública
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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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