Perfil i trajectòria professional del responsable de l’òrgan 1
Dades d’identificació
Nom i cognoms

Lloc i data de naixement

Juan Bautista Longay Rey

Lucena-Córdoba (07-09-1958)

Càrrec actual

Cap del Servei d’Emprenedoria de l’Àrea d’Emprenedoria i Formació
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Empresa i Coneixement
Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

Postgrau en Creació i Organització d’Empreses per l’Institut d’Economia Cooperativa de la Facultat de Dret
de la UB, any 1.990.
Llicenciat en Psicologia, especialitat de les Organitzacions i del Treball per la UB, any 1.995.
Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

Responsable gestió activitat i de les mesures de foment a l’ocupació a l’Oficina de l’Inem de Barcelona –
Sants (1982-1990).
Cap de l’Àrea d’Activitat a les Oficines de l’Inem-Berlin i l’Inem-Castella (1.990-1995).
Responsable del Servei d’Assessorament a la Creació d’Empreses, S.A.C.E. Comarcal de l’Inem al Baix
Llobregat (1.995-1.996).
Cap d’Àrea d’Activitat del S.A.C.E. de l’Inem a Barcelona (1997)
Responsable de gestió de programes d’autoocupació i d’assessorament a emprenedors a la Direcció de
Programes Integrats de Treball (1.998-1.999).
Responsable de l’Àrea de subvencions a empreses a la Subdirecció General de Programes d’Autoempresa
(2.000-2.001).
Director de l’Oficina de Treball de Santa Coloma de Gramenet del Servei d’Ocupació de Catalunya (2.0012008).
Cap de l’Àrea de Creació d’Empreses de la Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses
(2.008-2012).
Cap del Servei d’Emprenedoria de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom
(2.012-2015).
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Generalitat de Catalunya
Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge
Secretaria d’Administració
i Funció Pública

Des del 2.015: Cap del Servei d’Emprenedoria de l’Àrea d’Emprenedoria i Formació de la Secretaria
d’Empresa i Competitivitat.
Informació addicional
Altra informació rellevant

Localitat i data

Barcelona, 17.03.2017
Signatura

RI037R0136

CPISR-1 C
Juan Bautista
Longay Rey

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Juan
Bautista Longay Rey
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Departament d'Empresa i Ocupació,
ou=Departament d'Empresa i Ocupació,
ou=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/
Regulacio, sn=Longay Rey, givenName=Juan
Bautista, cn=CPISR-1 C Juan Bautista Longay
Rey
Fecha: 2017.03.17 09:12:28 +01'00'

1. Aquesta informació es farà pública en compliment 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 persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen.

2/2

