Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1
Dades d’identificació
Nom i cognoms

Lloc i data de naixement

Jaume Roca Lafoz

Barcelona, 9 de desembre de 1965

Càrrec actual

Director Àrea Govern del Risc
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Agència de Ciberseguretat

Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
EGB, BUP, COU i Estudis en Engenyeria Tècnica Industrial en electrònica
Certificacions i coneixements Tècnics: Novell Netware, OS/2, Windows NT, Comunicacions TCP/IP, Tokens Rainbow, Linux
Advanced Admin, Nokia, Checkpoint FW Management I i II, Stonegate FW Administration, Critical Path Directory Server, Gestió
d'Identitats.
Formació en Direcció d'equips, gestió de projectes, comunicació efectiva, gestió del temps i diverses disciplines dins l'àmbit de la
gestió i Direcció.

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
RAL - Tècnic de xarxes i sistemes per l'àmbit nacional.
Metrolico - Cap de Grup de Tècnics de la línia de Mercats no financers.
CCS - Cap d'equip Nacional de prevenda Tècnic de Solucions.
PSINet - Prevenda / Cap Oficina Comercial Barcelona
Banckup / AFINA - Responsable Sistemes d'Informació, Seguretat i comunicacions. Suport a la prevenda de productes de Seguretat.
SIA - Prevenda solucions de Seguretat.
DocOnTime - Cap de projecte tècnic de solucions de seguretat per a Catalunya i Balears
CTTI / Cesicat / Agència de ciberseg. - Resp Seguretat Informació / Resp. Línia Seguretat en Disseny / Director Àrea Govern Risc

Informació addicional
Altra informació rellevant

Localitat i data

L'Hospitalet de Llobregat a 23 de gener de 2020

RI037R0136

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.

