Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1
Dades d’identificació
Nom i cognoms

Lloc i data de naixement

Olga Morros Figuerola

Torredembarra, 20 d'octubre de 1969

Càrrec actual

Cap de l'Àrea d'Inspecció General de Serveis de Personal
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona (1992)
Màster en dret públic i organització administrativa de la Universitat Pompeu Fabra (1995)
Postgrau en dret urbanístic de la Universitat Pompeu Fabra (1996)
Postgrau en govern i gestió publica a la societat de la informació (e-Govern) de la Universitat Pompeu Fabra (2006)

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Al Departament de Justícia, primer com a tècnica del cos superior d'administració general de la DG de Relacions amb l'Administració
de Justícia (de 1996 a 1999) i després com a Responsable de suport als òrgans judicials (de 1999 a 2001); al Servei Català de
Trànsit del Departament d'Interior, com Responsable d'Organització (abril 2001 a novembre 2002); al Departament de Territori, com
a cap de Secció d'assessoria municipal i comarcal i encarregada del Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la
Direcció General d'Urbanisme (novembre 2011 a abril 2006); al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge,
com a cap de Servei del òrgans selectius (des de maig 2006 fins a juny 2011); com a Responsable d'Estudis a la Direcció General
de Processos i Administració Electrònica (des de juliol de 2011 fins a febrer de 2014); i, des de març de 2014, com a Cap de l'Àrea
d'Inspecció General de Serveis de Personal de la Direcció General de Funció Pública.

Informació addicional
Altra informació rellevant

Localitat i data

Barcelona, 31 d'agost de 2016

RI037R0136

1. Aquesta informació es farà pública en compliment 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 persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen.

