1-Dades personals
Nom: Mª Inmaculada Moraleda Pérez.
Sabadell 1969
2-Dades acadèmiques.
Diplomatura en Gestió i Administració Pública per la Universitat Internacional de Catalunya, 2003
(Diplomatura equivalent a Grau segons BOE-A-2016-1791)
Actualment cursant el darrer quadrimestre del Màster Responsabilitat Social Corporativa a la UOC.
3-Experiència professional.
Tot i tenir experiència professional prèvia, destaco aquella que crec més ha marcat la meva
trajectòria professional.
2016- Consultora de innovació social i RSC, per compte propi.
2015- Ajuntament de Barcelona.
Durant una llarga etapa de la meva vida ( 1995-2015) he desenvolupat la meva vida professional com
a càrrec electe a l'ajuntament de Barcelona, la meva ciutat.
Per a mi ha estat la oportunitat de poder conèixer a fons les polítiques públiques i dissenyar algunes
de les que em sento especialment orgullosa.
Pel que fa als meus coneixements val a dir que em considero una persona amb coneixements amplis
de funcionament del sector públic local, coneixements aprofundits sobre la realitat social, i capacitat
d'anàlisis suficients per a impulsar i processos d'innovació social a través del lideratge de nous
projectes.
Regidoria de Joventut ( 1995-2003).
La meva primera etapa a l'Ajuntament de Barcelona va estar com Regidora del programa de
joventut. Va ser un noment per repensar les polítiques públiques adreçades als joves i vam
impulsar dos programes en el primer mandat que van ser interessants i innovadors,



Barcelona Bona nit.
Aules estudi nocturn.

Districte Horta-Guinardó ( 1999-2003).
En la meva etapa al front del Districte d' Horta-Guinardó vam dedicar bona part de els nostres
energies a la millora de l'espai públic i vam portar endavant els següents projectes, entre d'altres,




Remodelació urbanística del Passeig Maragall.
Remodelació urbanística del c/ Verge de Montserrat.
Pla de desenvolupament urbanístic del Mercat del Guinardó.

Districte Sants Montjuic (2003-2011).
En la meva etapa al front del Districte de Sants Montjuïc vam desenvolupar alguns projectes
especialment interessants com ara,




Impuls, direcció i coordinació programes i inversions municipals Llei de Barris de Poble Sec (
2005-2010).
Impuls, direcció i coordinació Llei de Barris de La Bordeta ( 2007-2011).
Lideratge municipal i participatiu Modificació PGM , La Marina del Prat Vermell

Regidoria Programa Usos del Temps ( 2003-2011).
La creació d'un programa i una regidoria dedicada a l'estudi i la implementació de polítiques
d'usos del temps ha estat una de les experiències d'innovació social més enriquidores i
interessants que he implementat. Alguns dels principals projectes que vaig liderar son,




Programa "Temps de Barri, Temps educatiu compartit"
Xarxa d'empreses pels Nous Usos del Temps NUST.
Col·lecció Dossiers del temps.

Diputació de Barcelona
Al llarg de la meva trajectòria en la Diputació de Barcelona he liderat diferents equips de gestió,
en els següents àmbits, on destaco els programes més significats.





Oficina del Pla Jove (1995-1999): Programa d'aules d'estudi nocturn a les biblioteques.
Area Benestar social (1999-2003). Creació de l'àrea i creació del programa de transformació
de les residències de gent gran del recinte de Llars Mundet en un Programa de Respir
adreçat a famílies amb persones sense autonomia personal per a Ajuntaments de la
província de Barcelona.
Àrea d'igualtat i ciutadania ( 2003-2011). Creació de l'Àrea i programes com el d'immigració,
així com el catàleg de serveis per a ajuntaments en matèria d'igualtat dona-home, joventut o
participació.

4-Publicacions i aportacions.
A continuació hi ha una petita selecció d'alguns articles, publicacions i compareixences realitzades al
llarg de la meva vida professional.
4.1. Compareixences
Comparecencia Congreso diputados, subcomisión racionalización horarios y conciliación, Madrid,
Febrer 2013
4.2. Publicacions
Informe Social 2015, Adversitat social i desigualtats: diagnosi i alternatives, F. Rafael Campalans,
Barcelona 2015
Nos toca rediseñar un sistema más justo, Blog Reseteando, octubre 2014.
Usos del tiempo contra la crisis, Diario Público, agost 2009
Entre dones, monogràfic sobre temps, Vic 2005.
Globalización y mujer, Madrid 2002, editorial F. Pablo Iglesias

