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

Lloc i data de naixement

Maria dels Àngels Pujols Muntada

Berga, 2 d'abril de 1966

Càrrec actual

Secretària general del Consell de Relacions Laborals
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)
1990. Llicenciada en Dret. Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona
Febrer-desembre 2000. Certificació de tècnica de nivell intermedi en prevenció de riscos laborals. Departament de Treball i Indústria.
1999- 2018 Cursos de formació i perfeccionament de durades variables (entre 5 i 40 hores) en les matèries de Dret Administratiu,
Dret Laboral i de la Unió Europea, Conflictivitat Laboral, Responsabilitat Social, Gestió i Direcció d’equips i noves tecnologies
aplicades a la gestió d’organismes i assistència a jornades i seminaris en matèria laboral i de prevenció de riscos laborals i
administrativa. En curs 2017-2019 Màster de Direcció Pública. 1a Edició EAPC-UOC.

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
25/11/1991 a 31/03/1993 auxiliar administrativa. Departament de Treball
01/04/1993 a 31/08/1999 Tècnica superior. Lletrada de la Sots-direcció General de Relacions Laborals.
01/09/1999/ a 30/09/2003 Tècnica especialista en reglamentació tècnica a la Sots-direcció General de Seguretat i Salut Laboral de
la Direcció General de Relacions Laborals.
01/10/2003 a 30/04/2008 Responsable de l’Assessorament Jurídic i Coordinació de la Direcció General de Relacions Laborals.
01/05/2008 a 21/05/2009 i del 29/12/2010 a 31/01/2011 Coordinadora analista del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.
22/05/2009 a 28/12/2010 Assessora en polítiques sociolaborals en l’àmbit internacional del Departament de Treball.
01/02/2011 a l’actualitat Secretària general del Consell de Relacions Laborals de Catalunya

Informació addicional
Altra informació rellevant

Participació com a ponent en Congressos, taules rodones i seminaris en temes diversos de l’àmbit de les relacions laborals.
Docència en seminaris i màsters universitaris. Publicacions en revistes jurídiques.

Localitat i data

Barcelona, 18 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.

