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

Lloc i data de naixement

Rosa Creus Carreras

Barcelona 31.12.1960

Càrrec actual

cap del servei d'Entitats d'Economia Social i Autoempresa
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)
1979- 19842001 Llicenciatura en Dret. Universitat de Barcelona.
2001
Diploma en desenvolupament directiu. ESADE/ EAPC. Curs de 200 hores.
2008
Post grau Govern i Gestió Pública a la Societat de la Informació. 300 hores.
2013
Post grau Ocupació Pública. UAB-EAPC. 300 hores.

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
01.01.2021 fins l'actualitat
01.09.2019 a 31.12.2020
31.09.2019 a 02.04.2016
11.04.2012 a 01.10.2015
01.09.2008 a 01.07.2011
11.10.2004 a 01.01.2008
01.04.2001 a 30.09.2004
22.05.1995 a 31.03.2001

cap del servei d'Entitats d'Economia Social i Auto-empresa. (Departament de Treball, AS i F).
directora del Centre de Mediació de Catalunya per substitució de la titular.( Departament de Justícia)
cap del servei d'Entitat d'Economia Social i Auto-empresa. / Departament de Treball, Afers Socials i F)
cap del servei d'assistència en Recursos Humans. Servei Govern Local. Diputació de Barcelona.
subdirectora general d'organització i recursos humans. (Departament de Treball)
subdirectora general de selecció de personal. Direcció General de la Funció Pública.
subdirectora general d'Administració i Recursos Humans. ( Departament de Salut)
cap del servei de Règim Interior. Direcció General Seguretat Ciutadana. (Departament d'Interior)

Informació addicional
Altra informació rellevant

Localitat i data

Barcelona, 15 març 2021

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.

