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

Eva Ribera Sendra

Barcelona, 18 d’agost de 1963

Càrrec actual
Cap del Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat
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 Autònoma de Barcelona (1986)
Diplomada en Psicologia de l’Educació per la mateixa universitat.
Postgrau de Logopèdia a l’Escola de Patologia del Llenguatge de l’Hospital de la Santa Creu i
de Sant Pau (1989) i per la UAB
TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
Experiència professional (per ordre cronològic)
Des de l’any 1987 fins al 1990 treball d’educadora a diverses llars d’infants de la Generalitat
de Catalunya
Des del 1990 fins al 2002 tècnica del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima
d’Inserció – PIRMI / RMI . Departament de Treball
Des del 2002 fins al 2005 tècnica a la unitat de subvencions per a entitats d’economia social
de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa del Departament de Treball
Del 2005 fins al 2008 tècnica a l’Àrea de Formació i Qualitat de la Direcció General d’Acció
Comunitària del Departament de Benestar i Família
Del 2008 fins ara cap del Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat del
Departament de Benestar Social i Família
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Altra informació rellevant
Diversos cursos especialitzats per les tasques desenvolupades dins de l’Administració

Data actualització
30 de novembre de 2015
Signatura

