Javier Fernández Presa

Ingeniero en Informática por la Universidad de Granada y Máster en
Dirección de Sistemas Informáticos por la Universidad Politécnica de
Madrid y el Instituto Nacional de Administración Pública.
Ingeniero de Desarrollo Software desde 1994 y Gestor de Sistemas de
Información desde 2002 en la Junta de Andalucía.
Adjunto del Servicio de Sistemas de Información de Recursos Humanos.
Adjunto de Coordinación del Servicio Andaluz de Empleo.
En mi última etapa ocupo el puesto de Jefe del Servicio de Sistemas de
Información Sociales en la Agencia Digital de Andalucía trabajando en la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Entre mis funciones está la de responsable tecnológico del proyecto de
Historia Social Única Electrónica en Andalucía (RESISOR REgional SIngle
SOcial Record) desde el año 2015 y más recientemente de los proyectos del
Mecanismo de Reconstrucción y Resiliencia del Plan de Reconstrucción,
Transformación y Resiliencia de los Fondos Next Generation EU.

Josep Maria Forné

Professor de filosofia i catedràtic de secundària. Des de 1986 ha treballat a
l'Institut d'Ensenyament Secundari Màrius Torres de Lleida com a professor
de Filosofia, d'on va ser-ne director de 1996 a 2008. També és professor
estable a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida.
Des del 2013 és membre de la junta rectora de l'Institut d'Estudis Ilerdencs,
i és cap de la Secció de Filosofia de l'esmentat Institut.
President de l'Associació Banc dels Aliments de Lleida entre el 2006 i el 2013
i president de la Federació Catalana dels Bancs dels Aliments durant el 2013
Diputat al Parlament de Catalunya a la XI i la XII legislatura (2015-2021)
L'octubre de 2013 fou nomenat director territorial de Benestar Social i
Família a Lleida. Al juny de 2021 és nomenat Director General de Serveis
Socials del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

Laia Ortiz Castellvi
Barcelona, 1979
Llicenciada en Ciències Polítiques i de
l’Administració per la Universitat Pompeu
Fabra i amb estudis d’economia a la UB.
Actualment sóc directora d’àrea d’Acció
Social i Comunitària de l’Ajuntament del
Prat de Llobregat que inclou 5 regidories
d’atenció a les persones.
Vaig ser Tinent d’Alcalde de Drets Socials
a l’Ajuntament de Barcelona entre 2015 i
Tuitter:

@Laiaortiz

Instagram: laiacastellviortiz

el 2019 i regidora del districte de Sant
Andreu. Portaveu d’Eurocities.
M’he dedicat en els últims anys a la
millora de les polítiques d’atenció a les
persones a partir de la transformació
organitzativa
innovació
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institucions.

Treballant per un model d’atenció centrat
en les persones, basat en evidències i
empenyent la integració de sistemes com
a clau de les polítiques d’inclusió.

Lluís Torrens i Mèlich

Lluís Torrens i Mèlich. Llicenciat en Ciències Econòmiques
per la Universitat Autònoma de Barcelona, Magister en
Anàlisi Econòmica i diplomat pel Programa de Direcció
General del IESE.
És l'actual director d’innovació social de l’Àrea de Drets
Socials de l’Ajuntament de Barcelona. També ha estat i és
professor associat d'economia a diverses universitats.
Va ser Director de Serveis del Departament de Salut i del
Departament
d’Interior,
Relacions
Institucionals
i
Participació de la Generalitat de Catalunya. També ha estat
el gerent del centre de recerca sector públic-sector privat
al IESE.
Especialista en economia
estudis sobre l’economia
L’any 2005 va rebre el X
un treball sobre les
metropolitanes europees.

aplicada, ha publicat diversos
europea, espanyola i catalana.
premi Catalunya d’Economia per
estratègies de les regions

Ha participat en diversos projectes europeus en temes de
ciutats sostenibles i monedes socials i ha liderat el projecte
europeu B-Mincome per a l’implementació d’una renda
garantida a la ciutat de Barcelona. Actualment es el
responsable del pla pilot per a la implementació de
polítiques actives a beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital i
també colabora amb l’oficina del Pla Pilot per a una Renda
Bàsica a Catalunya.
Es membre del consell assessor del
Campus Cohesió i Compromís Social de la Universitat de
Girona i del Consell Assessor del Pla d’Atenció Integrada
social i Sanitària de la Generalitat de Catalunya. I ha escrit
diversos articles sobre les superilles socials.

