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

Lloc i data de naixement

Manel Pila Mozo

Barcelona, 7 de maig de 1968

Càrrec actual

Sub-director general de Verificació i Supervisió
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)
- Llicenciat en dret (FERT-INEDE, actual “Universitat Internacional de Catalunya”, 1991)
- Llicenciat en dret (Universitat Nacional de Educació a Distància, 1991)
- Màster en tributació/assessoria fiscal (Centre de Estudis Financers, 1996)
- Curs Superior de Seguretat Social i dret laboral (Centre de Estudis Financers, 1997)

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Vaig començar a treballar a la Generalitat de Catalunya l'any 1992 i des d'aleshores he desenvolupat llocs de treball en àmbits
diversos però sempre vinculats amb el Departament de Treball. Els llocs de treball que he ocupat en els darrers anys són els
següents:
- Sub-director general de Verificació i Supervisió (2020- )
- Cap del Servei de Control i Inspecció de Polítiques Actives del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (2008-2020)
- Coordinador Tècnic de la Gerència del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (2006-2008)
- Cap de Secció de Contractació, Compres i Règim Interior Departament de Treball i Indústria (2000-2006)
- Responsable de Contractació Administrativa del Departament de Treball (1996-2000)

Informació addicional
Altra informació rellevant

Anglès nivell alt
Experiència docent en matèria de contractació administrativa i Fons Social Europeu

Localitat i data

Barcelona, 1 de desembre de 2020

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.

