
 

 

Nom 

Maria Dolores Megías Jiménez 

 

Càrrec  

 
Gerent Foment de Terrassa SA 
Directora de Serveis d’Ocupació i Formació 
 

 

Formació acadèmica 

Titulacions Superior 
 
Llicenciatura en Dret , per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), any 1987. 
 
Diferents assignatures del primer cicle de la Llicenciatura de Ciències Econòmiques 
i Empresarials, UAB, anys 1991-1992 , Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
 
Postgraus 
 
Gestió de personal al servei de les entitats locals , organitzat per l’Associació 
Catalana de Municipis, Universitat Autònoma de Barcelona, i la Universitat Rovira i 
Virgili, any acadèmic 2011-2012 
  
Programa NORD de Direcció i Gestió de Persones , organitzat per la Cambra de 
Comerç i Industria de Terrassa 
 
Gestión de la Organitzación , Escola de Alta Direcció i Administració (EADA), any 
acadèmic  1991-1992 
 
Tècnic Especialista en Administració Pública , Universitat Politècnica de Catalunya, 
any  1988–1989 
 
Especialització Tècnica Urbanística , Universitat Politècnica de Catalunya, any  
1988-1989 
 
Altres cursos, seminaris i jornades relacionades am b l’àmbit municipal: 

 
 

Trajectòria professional 

 
Llocs ocupats en l’Ajuntament de Terrassa: 
 
Actualment plaça de funcionaria de carrera, Tècnica Superior de Gestió, grup de 
classificació A1 de l’Ajuntament de Terrassa, i ocupant el lloc de treball de Directora 
de Serveis d’Ocupació i Formació de l’Ajuntament de  Terrassa i Gerent de 
Foment de Terrassa SA, del  17 d’abril de 2013 fins l’actualitat 

PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL  



 

 
Directora de Serveis d’Organització i Recursos Huma ns de l’Ajuntament de 
Terrassa, de 19 d’abril de 2006 fins el 16 d’abril del 2013 
 
Llocs ocupats en altres Ajuntaments 
 
Cap de Departament d’Organització i Recursos Humans  de l’Ajuntament de 
Mollet del Vallès, de l’1 de gener del 2004 al 18 d’abril de 2006 
 
Cap de Secció de Gestió Tributària, a la Ajuntament  de Mollet del Vallès , de l’1 de 
febrer de 1995 a 31 de desembre de 2003.  
 
Cap de Departament d’Assumptes Generals , i desprès Cap de Serveis 
d’Assumptes Generals,  amb responsabilitat superior en compres, arxiu municipal, 
registre d’entrades i sortides de documents, padró municipal d’habitants, processos 
electorals, atenció al ciutadà, assegurances, consergeria, etc, en l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet , des de febrer de 1991 fins  a febrer de 1995.  
 
Lletrada de Serveis Jurídics  de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 
defensant a l’Ajuntament davant els tribunals i fent tasques de suport i assessorament 
a l’Àrea de Serveis a les persones, de gener de 1990 a gener de 1991. 
 
Cap de l’Unitat Fiscal de l’Intervenció General , de l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat . De setembre de 1988 a gener de 1990. 
 
De desembre de 1983 a agost de 1988, tasques d’Auxiliar Administratiu  a 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès. 
 
 
Llocs altres administracions 
 
Jutge substituta del Jutjat de Districte núm. 1 de Granollers, de desembre de 1987 
a març de 1988. 

 
 
 

Informació addicional 

 

 
 

Data d’actualització 

Gener de 2016 

 
 
 


