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

M. Eulàlia Luque Reina

Sabadell, 3 d’agost de 1965

Càrrec actual
Responsable de Planificació i Projectes Estratègics
Departament, organisme o ens públic d’adscripció
Departament de Justícia. Direcció General de Serveis Penitenciaris
PERFIL
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic)
-

Llicenciatura a la Facultat de Filosofia i Lletres, secció Ciències de l’Educació (1989)
Doctora per la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, Departament de
Metodologia de les Ciències del Comportament (gener 2007)
Màster de Criminologia i Execució Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona (1991)

-

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
Experiència professional (per ordre cronològic)
-

-

Responsable de Planificació i Projectes Estratègics des de juny de 2015 fins a l’actualitat
Gerent del Centre Penitenciari Brians 1 (setembre 2008 - juny 2015)
Pedagoga del Centre Penitenciari Quatre Camins (març 2007 - agost 2008)
Tècnica de l’Àrea de Planificació i Projectes Estratègics de la Secretaria Sectorial
d’Execució Penal del Departament de Justícia (novembre 2001 - març 2007)
Investigadora del Gabinet d’Estudis del Departament d’Interior (març 2001 - octubre 2001)
Cap de la Unitat d’Investigació sobre la Justícia i Responsable d’Investigació Social i
Criminològica del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (abril 1996 - febrer
2001)
Cap de la Unitat d’Investigació sobre la Justícia Aplicada i el Dret del Centre d’Estudis
Jurídics i Formació Especialitzada (juliol 1996 - abril 1999)
Tècnica superior de l’Àrea d’investigació del Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada (setembre 1991 - juliol 1996)

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Activitat docent en universitats i organismes oficials
- Docent del màsters, postgraus i cursos a la Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat
de Barcelona, Universitat de Lleida, CEJFE i Escola de Policia de Catalunya (1994 - 2010)
Activitat investigadora en col·laboració amb universitats catalanes
- Investigadora en 4 projectes d’investigació a la Universitat de Lleida i de Barcelona (2004 2008)
Publicacions
- Autora o coautora de 16 llibres, 7 articles de revista, 2 capítols de llibre editats a l’estranger
i 5 capítols de llibre editats a Espanya
Altres
- 11 treballs d’investigació (no inclosos en les publicacions anteriors)
- 22 presentacions de ponència en congressos, cursos i jornades
- 64 participacions (assistència) a cursos, congressos i jornades
Data d’actualització: 17 de juny de 2015

