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

Lloc i data de naixement

MARIA ROSA PEIG COMPTE

Tortosa, 14 de novembre de 1977

Càrrec actual

Directora dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Llicenciatura en Dret. Universitat Rovira i Virgili. Any 1999.

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
2002-2011. Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre: Tècnica Superior
d'Administració General amb responsabilitats en els àmbits de Formació Ocupacional; Foment per a la contractació de treballadors
amb discapacitat; Registre de Cooperatives i Economia Cooperativa i Relacions Laborals, Individuals i Col·lectives.
2011-2015. Directora dels Serveis Territorials de Governació i Relacions Institucionals a les Terres de l'Ebre.
2015. Secretària del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre.
2016 fins l'actualitat. Directora dels Serveis Territorials de Governació, Administracions Públiques i Habitatge a les Terres de l'Ebre.
2016 fins l'actualitat. Responsable territorial de l'Escola d'Administració Pública a les Terres de l'Ebre.

Informació addicional
Altra informació rellevant

Vocal del Jurat d'Expropiació Forçosa de Catalunya, Secció de les Terres de l'Ebre.
Col·laboradora de l'Escola d'Administració Pública en els òrgans de selecció del personal al servei de les entitats locals.

Localitat i data

Tortosa, 18 de juliol de 2016

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.

