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

Lloc i data de naixement

BAPTISTA CAPELL SOLSONA

Torregrossa, 28 d'abril de 1955

Càrrec actual

Director Serveis Territorials de Tarragona
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)
- Llicenciat en dret
- 11/10/1987 I Curs de Formacio del personal de Consum (Dept. CCT)
- 11/03/1991 Inspecció de Consum i disciplina de mercat
- 02/05/1991 La teoria de la decisió
- 15/11/1991 Gestió de Recursos Humans
- 05/06/1992 Dret administratiu sancionador
- 02/12/1992 Gestió dels Serveis Públics

- 16/11/1995 Curs sobre Règim Jurídic de les admiministracions públiques i el procediment
- 17/07/1997 Coordinació d'unitats de treball
- 16/06/2009 Curs de lideratge i gestió del temps

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
- 01/11/1981 Tècnic Superior. Dept. Comerç, Consum i Turisme a Tarragona
- 18/09/1985 Cap de Secció Disciplina de Mercat i Consum a Tarragona
- 01/07/1988 Cap de Secció Inspecció i Procediment a Tarragona
- 11/07/1991 Cap de Secció de Consum a Tarragona
- 01/06/2002 Secretari Delegació d'Ensenyament Terres de l'Ebre // - 01/04/2006 Secretari Delegació d'Ensenyament a Tarragona
- 27/06/2011 Director ST Departament d'Empresa i Ocupació a Tarragona
- 01/03/2013 Director ST Departament de Justicia a Tarragona
- 01/07/2016 Director ST Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge a Tarragona

Informació addicional
Altra informació rellevant

- Per resolució de 21/02/1992 suplent del càrrec vacant de Delegat del Departament de Comerç, Consum i Turisme a Tarragona
- Vocal titular del Jurat d'Expropiació de Catalunya de la secció de les Terres de l'Ebre de 08/11/2005 fins el 04/06/2014

Localitat i data

Tarragona, 12 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.

