Perfil i trajectòria professional dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya1
Dades d’identificació
Nomi cognoms

Lloc i data de naixement

TRINITAT CASTRO SALOMÓ

REUS, 16 DE MAIG DE 1964

Càrrec actual

DIRECTORA DE SERVEIS TERRITORIALS
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Perfilprofessional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

•

Llicenciatura en Dret per la Universitat de Barcelona (Estudi General de Lleida 1.987)

•

Dret civil català (Universitat de Barcelona 1987).

•

Postgrau Consultor Jurídic d’Empreses - l’Institut d’Economia Pública i Dret Financer de
la Universitat Autònoma de Barcelona ( 1987-1988).

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

•

Advocat en exercici (període 1.987- 2004 i període 2012- febrer 2016)

•

Advocat del Torn d’Ofici, Assistència al Detingut i Servei d’Orientació Jurídica, (1987-1999)

•

Coordinadora de l’àrea de dret administratiu de l’Escola de Pràctica Jurídica Guillem M de
Brocà (Col·legi d’Advocats de Reus) (1999 -2003)

•

Tècnic d’Administració General de l’Ajuntament de Reus. Advocada adscrita als Serveis
jurídics, portant la defensa jurídica de la Corporació davant els Jutjats i Tribunals (1999febrer 2016)

•

Professora de dret administratiu de l’Escola de Pràctica Jurídica Guillem M de Brocà
(1999-2010).

•

Formadora de personal al servei de l’administració pública:
.- Auxiliars administratius de l’Ajuntament de Tortosa (2004 - 2005).
.- Dret administratiu i urbanístic –Diputació de Tarragona- (2012; 2014).
.- Formadora interna de l’Ajuntament de Reus en dret administratiu i urbanístic i
membre dels processos de selecció de personal (2002-2016).
•

Secretària del Consell Assessor d’Urbanisme -Ajuntament de Reus- (2011-2012)
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•

Cap de Coordinació de l’Assessoria Jurídica amb les Empreses Municipals i de la
Defensa Jurídica de l’Ajuntament. (2012-febrer 2016).

•

Professora del Màster de l’Advocacia a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (2010-febrer
2016)

•

Secretària del Consell d’Administració de la societat pública matriu del grup empresarial de
l’Ajuntament de Reus, REUS SERVEIS MUNICIPALS SA (desembre 2012-febrer 2016).

•

Assistència jurídica en la reestructuració pública. Participació en el procés de fusió
empresarial de les societats de l’Ajuntament de Reus i en el procés d’aplicació de l’RSAL
a la Corporació (2013-febrer 2016).

Informació addicional
Altra informació rellevant

Regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de Riudoms –Tarragona- (1991-1995)
Localitat i data

Tarragona, 26.04.2016
Signatura

Digitally signed by CPISR-1 C Trinidad Castro Salomó
Date: 2016.04.26 16:49:57 CEST
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1. Aquesta informació es farà pública en complimentde 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.
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