
CURRÍCULUMS CANDIDATS DEL PSC A LES ELECCIONS GENERALS 

CIRCUMSCIPCIÓ DE BARCELONA 

 

1. MERITXELL BATET (Barcelona, 1973) 

Llicenciada en Dret (UPF). Diploma universitari de Postgrau en Dret Immobiliari i 

Urbanístic al IDEC- UPF. Professora de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu 

Fabra (1995-1998). Directora de la Fundació Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals 

(2001-2004). Diputada per Barcelona. Portaveu del Grup Parlamentari Socialista a la 

Comissió d'Administracions Públiques del Congrés dels Diputats (2008-2011). Portaveu 

adjunta de la direcció del Grup Parlamentari Socialista (fins a 2018).Secretària d'Estudis 

i Programes de la Comissió Executiva federal del PSOE (2014-2016). Secretària d'Impuls 

Federal de l'Executiva del Partit dels Socialistes de Catalunya /PSC. Actualment, 

ministra de Política Territorial i Funció Pública. 

 

2. FRANCISCO POLO (València, 1981) 

Secretari d’Estat per a l’Avenç Digital i Secretari Federal d’Emprenedoria Ciència i 

Innovació del PSOE. Nascut el 1981, va viure fins als 25 anys a Barcelona. Durant la 

seva infància va viure també a Sant Feliu de Guíxols i Sitges. Llicenciat i màster en Dret 

per ESADE. Postgrau en Estudis Internacionals i Diplomàcia del Centre d’Estudis 

Internacionals de Barcelona (Universitat de Barcelona). Té una llarga trajectòria com a 

emprenedor i activista per a la regeneració democràtica i la justícia social. 

El 2010 va fundar la plataforma de peticions Actuable, que es va convertir en la fita 

d’emprenedoria tecnològica de més ràpid creixement del nostre país, tot passant de 

zero a 2,5 milions d’usuaris en tan sols 18 mesos. El 2011, Actuable es va fusionar amb 

Change.org, de la què en va ser director fins a l’abril de 2017. 

Des de la Secretaria d’Estat per a l’Avenç Digita ha contribuït de forma decisiva per a 

reforçar la capitalitat mundial del mòbil de Barcelona i ha impulsat que Espanya estigui 

a l’avantguarda del desplegament del 5G.  

 

3. MERCÈ PEREA (L’Hospitalet de Llobregat, 1966) 

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, va estudiar a la 

Universitat de Bolonya (Itàlia), on es va especialitzar en dret comunitari i dret 

internacional públic. Ha exercit com a advocada en dret de família i dret administratiu, 

amb despatx professional propi a L'Hospitalet i Barcelona. Ha estat segona 



Tinenta d'alcaldia, regidora de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme de 

l'Ajuntament de L'Hospitalet (Any 2015) i regidora del Districte I (barris del Centre, 

Sanfeliu i Sant Josep) al 2007. I també Tinenta d'alcaldia d'Hisenda i Recursos Humans. 

En aquest darrer cas des de 2008 fins al 2015. Diputada de la XI i XII legislatures al 

Congrés dels Diputats.  

 

4. JOSÉ ZARAGOZA (Molins de Rei, 1961) 

Regidor de Molins de Rei de 1983 a 1991. Va ser Primer Secretari de la Federació del 

Baix Llobregat entre 1988 i 2004, i membre del Comitè Federal del PSOE del 1987 a 

1997, càrrec que ocupa novament des de 2009.Ha estat Director de Campanya de les 

eleccions generals de 2004 i 2008; les autonòmiques de 2006; les europees de 2004 i 

les de 2009; de les municipals de 2007 i 2011, així com del Referèndum de la 

Constitució Europea el 2005 i de l’Estatut el 2006. Va ser Secretari d’Organització i 

Finances del Partit dels Socialistes de Catalunya fins desembre de 2011. Diputat al 

Congrés de la X, XI i XII legislatures. 

 

5. LIDIA GUINART (Barcelona, 1966) 

Llicenciada en Ciències de la Informació per la UAB; Postgrau en Periodisme Digital 

(Universitat Oberta de Catalunya); Curs de Community Management a la UNED; 

Estudis de Ciències Polítiques (UNED). Ha estat Tinenta d’alcalde d’Economia, Hisenda, 

Planificació i Serveis Interns, i regidora delegada de Polítiques d’Igualtat de Gènere i de 

Innovació i Universitats a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (2011-2015). 

Membre del Consell Nacional del PSC. Diputada al Congrés de la XI i XII legislatura.  

 

6. FRANCISCO ARANDA (L’Hospitalet de Llobregat, 1977) 

Llicenciat en Dret l'any 2000 per la Universitat de Barcelona i Postgraduat en Ciències 

Polítiques per la mateixa universitat i en Pràctica Jurídica per l'ICAB. És col·legiat a 

l’ICAB i ha exercit d’advocat. Viceprimer secretari de la Federació del Vallès Occidental 

Sud. Ha estat cap de gabinet del primer secretari del PSC fins el 2018 i actualment és el 

cap de gabinet de la delegada del Govern a Catalunya. 

 

7. CARMEN ANDRÉS (Calanda, 1964) 

Llicenciada en Dret (UB) el 1989. Curs d’extensió universitària d’especialització en Dret 

Administratiu a la UB el 1993. Als 25 anys es va incorporar a la funció pública, 

concretament a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, especialitzant-se en 



l’àmbit de la gestió de personal i de recursos humans. Ha treballat com a tècnica a la 

Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació del Departament de Justícia de 

la Generalitat de Catalunya (1989-2002),  cap de la Secció de Gestió i Administració de 

Personal i de cap del Servei de Gestió Administrativa de la Direcció de Recursos 

Humans de l’Institut Català de la Salut. Regidora de l’Ajuntament de Barcelona des de 

l’any 200, des del 2015 és portaveu del Grup Municipal Socialista i regidora d'Infància, 

Joventut i Gent Gran 

 

8. ARNAU RAMÍREZ (Granollers, 1989) 

Graduat en Ciència Política i Gestió Pública per la Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB). A nivell professional, des del maig de 2017 és el coordinador de l’Equip de 

Xarxes Socials del PSC. Fou Primer Secretari de la JSC del Vallès Oriental (2012) i 

actualment, és el Primer Secretari de la Comissió Executiva Nacional de la JSC. El 12 

d’abril del 2008, va prendre possessió per primera vegada com a regidor de 

l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines, formant part del Govern municipal fins l’any 

2015, quan va encapçalar la llista socialista.  De 2011 fins el 2018 ha estat també 

conseller comarcal al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

9. SONIA GUERRA 

Llicenciada en Història per la UB (2000), Màster en Estudis de Dones per la UB (2002), 

Màster en Polítiques Socials i Comunitàries per la UAB (2007), Postgrau en Funció 

Gerencial en Serveis Socials per Esade (2008-2009) i Màster en Direcció Pública per 

Esade (2009-2010). Investigadora de la UB (2002-2005), imparteix classes a diferents 

títols universitaris i màsters de la UB i de la UAB sobre polítiques socials, igualtat 

d'oportunitats, i gestió pública. 

L'any 2005, va iniciar la seva carrera al sector públic, coordinant el projecte 

trasnacional Fomación y capacitación política para mujeres (Sant Boi de Llobregat); 

l'any 2006, ja a la Diputació de Barcelona, va crear l'Institut de Formació Política per a 

Dones. Finalment, al gener de 2008, tornà a l'Ajuntament de Sant Boi com a Cap del 

Servei de Benestar Personal i Comunitari. Des de març de 2009 coordina l'Àrea 

d'Igualtat i Drets Socials. 

Secretària de Formació del PSC.  

 

10. ENRIC FERNÁNDEZ VELILLA 

Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona i Especialista en 

Radiofísica Hospitalària. Col·laborador en el Pla Director d’Oncologia del 2005 al 2010 i 



en l’adaptació dels currículums de FP a la LOE. Actualment Radiofísic al Servei 

d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital de l’Esperança i professor del Cicle Formatiu 

de Grau Superior de Radioteràpia a l’Institut Bonanova (Parc de Salut Mar). 

 

CIRCUMSCIPCIÓ DE GIRONA 

MARC LAMUÀ (Palamós, 1981) 

Llicenciat en Història i Història de l’Art per la Universitat de Girona. Doctor en Lletres 

amb la  Tesi Equid iis videretur mimum vitae commode transegisse? sobre la 

iconografia del Fòrum d’August a la ciutat de Roma i la simbologia del poder i el culte 

imperial Secretari d’Organització de la Federació de les Comarques Gironines des de 

2014. Diputat al Congrés dels Diputats des de desembre de 2015 

 

 

CIRCUMSCIPCIÓ DE LLEIDA 

MONTSE MÍNGUEZ (Lleida, 1976) 

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses, per la Universitat Rovira i Virgili i 

Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control Financer per la Universitat de Lleida. És 

Primera Tinent d’Alcalde, regidora d’Economia i Hisenda, i portaveu del Grup 

Municipal Socialista a l’Ajuntament de Lleida. És Professora associada a la UdL, on 

imparteix Classe de Control i Gestió Pressupostària, una assignatura obligatòria en el 3r 

Curs del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses. 

 

 

CIRCUMSCIPCIÓ DE TARRAGONA 

JOAN RUIZ (Tarragona, 1954) 

Llicenciat en Geografia i Història i diplomat en magisteri. Escola Normal del Professorat 

de Tarragona (essent professor des del 1973). Llicenciat en Geografia i Història i 

diplomat en Magisteri.   Ha exercit de professor  a diversos centres de Tarragona. Entre 

1990 i 1996 va ser assessor del Gabinet del Governador Civil de Tarragona, i assessor 

de presidència de la Diputació de Barcelona l’any 2000. Diputat del PSC al Congrés des 

de 2008.  

 


