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

Lloc i data de naixement

Dolors Torné i Busquets

Barcelona, 6 de novembre de 1969

Càrrec actual

Cap de la Secció de Recursos i Informes
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Llicenciada en Dret (Universitat de Barcelona, 1993)
Postgrau de Direcció i de Gestió d'Entitats No Lucratives (Universitat Pompeu Fabra, 1995)
Postgrau d'Especialització d'Enginyeria de la Formació , de Formació de Formadors (Universitat Politècnica de Catalunya, 1998)

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
- Vaig començar a treballar a la Generalitat de Catalunya l'any 1994 realitzant assistència a l'assessorament jurídic i suport a la
coordinació dels arbitratges de les eleccions sindicals de 1994.
- Posteriorment, del 1995 al 1998, vaig ocupar llocs de tècnic superior de gestió ocupacional i del Programa dels contractes pera la
formació a la Direcció General d'Ocupació del Departament de Treball.
- Del 1999 al 2014, vaig estar adscrita com a lletrada a la Secció la Secció de Suport Tècnic i Jurídic de la Direcció General
d'Ocupació i a partir del 2002 al Servei Jurídic del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
- Del 2015 fins l'actualitat ocupo el lloc de treball de la Secció de Recursos i Informes del Servei Jurídic esmentat.

Informació addicional
Altra informació rellevant

Localitat i data

Barcelona, 15 d'octubre de 2018

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.

