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

Lloc i data de naixement

Chakir El Homrani i Lesfar

Barcelona, 15 de gener de 1979

Càrrec actual

Conseller
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Llicenciat en sociologia per la UAB
Ha participat en el programa Vicens Vives de lideratge i compromís cívic d'ESADE
Ha participat en el programa ORDIT de lideratge i transformació social, organitzat per l'Institut de Govern i Polítiques Públiques
(IGOP) de la UAB i la Fundació Jaume Bofill

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Des del 2011 (actualment en excedència) treballa com a product manager de formació professional a l'empresa Aqua Development
Network. Ha estat delegat sindical de l'empresa. Ha participat en el disseny de diversos títols de formació professional vinculats al
sector de l'aigua i el medi ambient. En els àmbits del treball i la formació dels joves, ha coordinat projectes de mediació sociolaboral
juvenil i ha organitzat tallers ocupacionals per a joves

Informació addicional
Altra informació rellevant

Diputat del Parlament de Catalunya (2015 a 2017 i del març de 2018 al juny de 2018). Regidor de l'Ajuntament de Granollers del
juny de 2015 al juny de 2018. Militant d’ERC i militant de la UGT de Catalunya i d’Avalot.

Localitat i data

Barcelona, 13 de juny de 2018

RI037R0136

Signatura

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.

