PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL PER A LA SEVA PUBLICACIÓ AL PORTAL
DE LA TRANSPARÈNCIA
Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-la en acompliment 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 veracitat del contingut
d’aquesta fitxa és responsabilitat del propi professional.
DADES D’IDENTIFICACIÓ
Nom

Lloc i data de naixement

Cristina Gené i Alegret

Barcelona, 28 de febrer de 1963

Càrrec actual
Cap del Gabinet Tècnic
Departament, organisme o ens públic d’adscripció
Departament de Benestar Social i Família
PERFIL
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic)
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (1987); màster en Psicologia
Comunitària per la Universitat de Barcelona (1994); diplomada de Postgrau en Gestió de
Projectes i Serveis Socials per l’Escola Universitària de Treball Social de la Universitat de
Barcelona (1997); màster en Direcció Pública/Executive Master in Public Administration –
EMPA- per ESADE (2008).
TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
Experiència professional (per ordre cronològic)
Ha col·laborat amb l’Ajuntament de Barcelona en tasques de coordinació pedagògica de
diversos projectes vinculats al lleure (1987-1989). Des de 1989 la seva activitat professional
ha estat vinculada a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, primerament a la Direcció
General d’Ocupació del Departament de Treball, com a tècnica superior de plans d’ocupació
(1989-1991), i des del 1991 al Departament de Benestar Social i Família, com a tècnica
superior en el Centre d’Estudis d’Infància de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència (1991-1993), com a tècnica superior en el Gabinet d’Estudis i Planificació de la
Secretaria General (1993-1994), com a cap de la Secció de Programació del Gabinet
d’Estudis i Planificació (1994-1997), com a cap del Gabinet d’Estudis i Planificació (19972007) i com a cap de Gabinet Tècnic de la Secretaria General (des de 2007 fins l’actualitat).
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Altra informació rellevant

Data actualització
30 de novembre de 2015
Signatura

