Nom: Rosa González Torrecillas
Càrrec: Àrea de Ciutadania i Igualtat
Formació
Llicenciada en Filosofia i lletres (Secció Ciències de l’Educació) per la UAB. Any 1991
Educadora social habilitada pel Col·legi d’Educadors i Educadores socials de Catalunya des
del 1998.
Assistència a cursos, jornades i congressos relacionats amb l’àmbit social i comunitari sobre
les temàtiques següents: la inclusió social, intervenció educativa en casos de bullying,
tècniques d’intervenció amb famílies, habilitats de comunicaicó, resolució creativa de
conflictes, coordinació entre serveis socials i escola, prevenció del maltractament infantil,
estratègies d’intervenció amb adolescents, desenvolupament social local, immigració i
diversitat cultural.
Cursos de gestió i administració. gestió d’equips de treball, procediment administratiu i
subvencions
Càrrec i funcions

Coordinadora de l’Àrea de Ciutadania i Igualtat amb les funcions següents:
Dirigir, coordinar i supervisar els serveis que formen l’Àrea per aconseguir els objectius
establerts com a prioritaris a cada un d’ells al Pla d’Actuació Municipal i als plans directors de
l’Àrea que es treballen amb gerència i amb l’equip de govern.
Liderar i desenvolupar els projectes, programes, contractacions i actuacions encomanats
dins de l’Àrea de Ciutadania i Igualtat.
Realitzar activitats d'assessorament, gestió, coordinació i direcció tècnica i administrativa
de caràcter superior; estudi,proposta i preparació de procediments, normatives,
elaboració d'informes tècnics, inspecció, execució i control.
Gestionar els recursos materials i econòmics assignats al servei segons els criteris
establerts per l'organització i la legislació vigent. Elaborar propostes de pressupost i
seguiment de l’execució pressupostària.
Coordinar i gestionar els recursos humans, distribuint tasques, guiant a l'execució dels
processos i procediments de treball i vetllant pel bon funcionament dels equips.
Resum currículum

Des del 1990 fins el 1992 ha treballat com a educadora social a un centre residencial per
a persones amb diversitat funcional (ACOSU). L’any 1992 va treballar com a educadora
social a un Centre Residencial d’Atenció a Infants a l’Ajuntament de Sabadell.
Des del maig del 1992 fins el setembre del 2015 ha treballat com a educadora social a
Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament de Rubí.
Va participar com a docent i tutora de pràctiques durant 6 cursos consecutius al Postgrau
d’Infància i Famílies organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Associació
Catalana d’Infància Maltractada (1998-2005).
Ha estat membre del comitè organitzador de les Novenes Jornades de Serveis Socials
Bàsics l’any 2012 i del comitè organitzador del 1r. Congrés de Serveis Socials Bàsics
celebrat el 2014 organitzat pel Col·legi de Treball Social de Catalunya, el Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya i el Col·legi Oficials de Psicòlegs de
Catalunya.

