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

Lloc i data de naixement

Georgina Oliva i Peña

Barcelona, 19 de novembre de 1980

Càrrec actual

Secretària d'Infància, Adolescència i Joventut
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)
Llicenciada en Sociologia per la UB
Curs d’especialització en Mètodes qualitatius aplicats a l’avaluació de les polítiques públiques
Cur d'especialització en Ètica en els serveis socials

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
2005-2006 Consultora externa de l'Institut Català de les Dones en matèria de plans locals d'igualtat
2006-2008 Diputada al Congrés dels Diputats, on va ser ponent entre d’altres de la Llei d’Adopcions Internacionals (54/2007) i de la
Llei Orgànica d’Igualtat entre homes i dones (3/2007).
2008-2016 Tècnica d’Infància i Dona Consorci de Serveis Socials de Barcelona, portant temes de planificació i referència de centres
de protecció d'infància i violència masclista
2017 Coordinadora del Model Integral d’Atenció a la Infància i Adolescència a la ciutat de Barcelona en el Consorci de Serveis
Socials de Barcelona
2017-2018 Directora General d'Atenció a la Infància i Adolescència

Informació addicional
Altra informació rellevant

Elaboració de publicacions relacionades amb l'atenció a la infància i adolescència en el marc de la violència masclista i amb el
foment de la participació dins dels centres de protecció

Localitat i data

Barcelona, 12 de febrer de 2019

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.

