DIANA ROBERTA BORRÀS RHODES
Mòbil: 615 84 56 24 diana.borras@gmail.com
FORMACIÓ REGLADA
Màster universitari Direcció d’organitzacions en l’Economia del Coneixement
(2017, UOC, Economia i Empresa). TFM: “Valors ètics, tradició i nous processos de
Responsabilitat Social. Estudi de cas, diagnòstic i proposta de models de gestió de
la RS per a Colonya Caixa Pollença”. Qualificació: A
Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia, especialitat Antropologia Social
(1992, UCM)
IDIOMES I OFIMÀTICA
Idiomes: Català: C2 i Llenguatge Administratiu Anglès: C1 Francès: B2
Ofimatica. Windows (Word, Excel, power point), SPSS, SAS i PC-Axis.
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Professional independent, compatibilitat com a consultora des de gener de 2019 (RSC).
Institut Balear d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT), CAIB des del mes de gener de 2019.
Tècnica superior. Escala de Recerca, desenvolupament i Innovació, especialitat Estadística.
Suport estadístic per a la creació del Registre de Població de les Illes Balears i d’altres actuacions que
preveu la Llei 5/2017, de 25 de juliol i responsable tècnic d’estadístiques de demografia i població.
FUNCIONS de direcció tècnica, programació, planificació, estudi, proposta, coordinació, gestió, control i
inspecció, i assessorament.
Consorci Eurolocal-Mallorca, Consorci pel suport a la participació europea activa dels ens locals de
Mallorca. Març 2018-gener 2019.
Gerent, personal d’alta direcció. FUNCIONS de direcció i inspecció dels serveis administratius i tècnics.
Gestió ordinària de les activitats del Consorci. Autoritzar les despeses. Dur el control del material, les
instal·lacions i el mobiliari. Dirigir el personal seguint les instruccions i directrius de la Presidència, i
proposar el seu nomenament, sancions, acomiadaments i contractacions. Elaborar anualment el
projecte del pla d’actuacions, la memòria de gestió dels serveis i el projecte d’elaboració del pressupost.
La preparació dels assumptes i expedients que hagin de ser resolts per la Presidència o pel Consell de
Direcció. Totes altres funcions que li siguin atribuïdes (tresorera).
Ajuntament de Palma-PalmaActiva (Agència de desenvolupament local) 2017.
Tècnic superior, Agent de Desenvolupament Local. FUNCIONS d’acompanyament tècnic de projectes
empresarials. Creació i dinamització de pactes territorials per a l’ocupació. Plans de desenvolupament
territorial. Suport tècnic de programes de millora empresarial. Anàlisi de la realitat socioeconòmica.
Desenvolupament d’instruments de recollida de dades.
Comissions Obreres, Illes Balears. Gabinet Tècnic de la secretaria general. Octubre 2007- Agost 2015
Responsable del Gabinet tècnic de la Secretària General. FUNCIONS de suport tècnic a la Comissió
Executiva i programació i coordinació de la recollida, anàlisi i difusió de dades estadístiques. Realització i
disseny d’estudis sociològics i informes. Disseny de les publicacions periòdiques i redacció i elaboració
de notes de premsa.
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Vocal de la Comissió Assessora d’Estadística de la CAIB. Octubre 2007- Agost 2015
Consellera del Consell Econòmic i Social Illes Balears, Grup II. Octubre 2007- Agost 2015
Conselleria de Presidència i Esports (Benestar Social), CAIB. 2001-2007
Funcionària interina i Tècnic superior laboral. Planificació, desplegament i normatització del sistema
balear de serveis socials. FUNCIONS de direcció tècnica, programació, estudi, proposta, coordinació,
gestió, control i inspecció, assessorament i representació.
Ajuntament de Palma, Regidoria d’Acció Social. 2000-2001 (6 mesos)
Tècnic superior, Sociòloga coordinadora d’equip. Projecte Diagnòstic social del barri de l’arenal.
FUNCIONS de coordinació d’equip i direcció tècnica de projecte d’investigació social aplicada.
PUBLICACIONS
"La repercusión de la crisis en Illes Balears”, Fundación 1 de mayo, Revista de estudios núm 29, junio
2011. http://www.1mayo.ccoo.es/8df5ae81c25c9ae4d72c6290ecfbb79b000001.pdf
“Apunts sobre el mercat de treball” ISSN 2171-8113. Publicació on line mensual, octubre 2007 a juny
2015, CCOO Illes Balears
“Dades trimestrals del mercat de treball” ISSN 2171-8121, Publicació trimestral IT2018 a IT 2015, CCOO
Illes Balears
“Prestacions per desocupació i taxes de cobertura” a Quaderns estadístics núm. 3 ISSN 2171-813X.
CCOO Illes Balears, juliol 2013
“Estacionalitat” a Quaderns estadístics, núm. 2 ISSN 2171-813X. CCOO Illes Balears, maig 2010
“Temporalitat” a Quaderns estadístics, núm. 1 ISSN 2171-813X. CCOO Illes Balears, desembre 2009
“Les dones i el mercat de treball” Treballs monogràfics ISSN 2171-8148, publicación anual 2008-2015
“Joves i mercat de treball, 2010 » Treballs monogràfics ISSN 2171-8148
“Monogràfic sobre atur I prestacions 2005-2008” Treballs monogràfics ISSN 2171-8148
( http://www.ib.ccoo.es/webbaleares/Arees:Estadistiques_de_mercat_de_treball)

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DESTACADA
2016. Instituto de la mujer y para la igualdad de oportunidades. “Igualdad de oportunidades:
Aplicación práctica en la empresa y los RRHH” 65h.
2015. Instituto de la mujer y para la igualdad de oportunidades. “Igualdad de oportunidades:
Aplicación práctica en el ámbito de empleo” 65h.
2013. Universidad Politécnica de Madrid-FOREM. “Dirección y Administración de Empresas” 100h.
2012. Universidad Politécnica de Madrid–FOREM. “Investigación de Mercados” 104h.
2007. Universidad Politécnica de Madrid–FOREM. “Gestión de calidad (GSC)” 83h.
2008. Universidad Politécnica de Madrid–FOREM. “Dirección de proyectos” 100h.”.
ALTRES
Membre de l’Associació d’Antropologia de les Illes Balears.
Participant al programa de radio Diàlegs des de l’antropologia, Ona Mediterrània.
Co-autora de la Memòria econòmica i social de les Illes Balears, 2018 (apartat demografia). CES Illes
Balears
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