PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL PER A LA SEVA PUBLICACIÓ AL PORTAL
DE LA TRANSPARÈNCIA
Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-la en acompliment 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 veracitat del contingut
d’aquesta fitxa és responsabilitat del propi professional.
DADES D’IDENTIFICACIÓ
Nom i cognoms
Josep Maria Juncosa Morros
Càrrec actual
Cap Escola Bombers i Protecció Civil
Departament, organisme o ens públic d’adscripció
Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) / Departament Interior (DI)
PERFIL
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic)
Arquitecte, per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) / Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC)
Curs sobre presentacions en els mitjans de comunicació (ISPC / novembre 2008)
Curs de formació directiva i lideratge per a comandaments (ISPC / desembre 2012)
Curs de direcció estratègica per a comandaments de bombers (ISPC / novembre 2013)
Curs de conducció de reunions (ISPC / octubre 2014)
TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
Experiència professional (per ordre cronològic)
Auxiliar Forestal (campanyes d’estiu del 1978, 1980, 1981 i 1982) (SPEIS / DGPEIS)
Bomber Voluntari des del 1979 al 1983 (SPEIS / DGPEIS)
1983-1986 Tècnic de Serveis Especials (DGPEIS)
1986-1991 Cap Secció de Recolzament Operatiu (DGPEIS)
1991-1993 Cap Secció d’Obres i Construccions (Secretaria General)
1993-1995 Cap Servei Tècnic General (DGPEIS)
1995-1998 Cap Brigada de Bombers de Barcelona (DGPEIS)
1998-2001 Cap Àrea de Suport Tècnic (DGPEIS)
2001-2008 Cap Servei de Suport Tècnic (DGPEIS)
2008-2012 Subdirector General Tècnic (DGPEIS)
2012.-2015 Cap Escola de Bombers i Protecció Civil

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Altra informació rellevant
Diploma menció honorífica del Departament d’Interior pel serveis prestats en matèria de
protecció civil com a integrant del grup de Bombers de la generalitat de catalunya desplaçats a
Turquia el mes d’agost de l’any 1999 amb motiu d’un terratrèmol amb nombrosíssimes
víctimes i damnificats.
Participació en el seminari d’emergències organitzat per la CCAA d’Extremadura sobre
“catástrofes: causaa y consecuencias” (abril 2003).
Participació en el seminari / taula rodona sobre “gestió del risc: aprendre dels bombers”,
organitzat per l’entitat MANFATA S.L. (juny 2003)
Data actualització
23 de juny 2015

