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
Mercè Miralles Guerrero

Lloc i data de naixement
Tortosa, 19 de juny del 1962

Càrrec actual
Directora dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre
Departament, organisme o ens públic d’adscripció
Departament d’Empresa i Ocupació
PERFIL
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic)
1981-1986 Llicenciatura en Dret. Facultat de Dret de la UNED.
1993-1994 Màster en Direcció de Recursos Humans. Centro de Estudios Financieros.
1997 Curs de comandament: taller operatiu de direcció i gestió. Ajuntament de Tortosa.
2001-2002 Postgrau en Dret Urbanístic de la Universitat Autònoma de Barcelona.
2010 Formació directiva: Autodiagnosi directiva i lideratge amb intel·ligència emocional per a
caps de servei. EAPC.
2010 Projectes directius aplicats. EAPC.
2014-2015 Mestratge en alta funció directiva. EAPC.
TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
Experiència professional (per ordre cronològic)
•
•
•
•
•
•

Exercici professional d’advocacia
Lletrada al Consorci d’Aigües de Tarragona
Funcionària de carrera, tècnica d’administració general, grup A, cap de servei, a
l’Ajuntament de Tortosa.
Delegada territorial del Departament d’Indústria Comerç i Turisme a les Terres de
l’Ebre (2001-2003).
Delegada territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre (2003).
Membre de: Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre; Consell de
Cooperació del Parc Natural dels Ports; Junta Rectora i Consell Directiu del Parc
Natural del Delta de l’Ebre; Consell de Pesca Continental de les Terres de l’Ebre;
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de les Terres de l’Ebre; Consell Rector de

•
•

l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre; Consell d’Administració
i Junta General del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre; Consell
Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre
Funcionària de carrera, cos superior, grup A, de la Generalitat de Catalunya
Directora dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a les Terres
de l’Ebre des de l’1 de febrer de 2011

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Altra informació rellevant
Professora-tutora de la Universitat Nacional a Distància, adscrita a la Facultat de Dret.
Professora en l’àrea de Dret Administratiu, de l’Escola de Pràctica Jurídica de l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Tortosa.
Tresorera de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tortosa.
Idiomes: català, castellà i anglès
Data actualització
Tortosa, 10 de juny de 2015

