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

Lloc i data de naixement

Josep Márquez Moreno
Càrrec actual

Cap de Servei d'Anàlisi, Planificació i Avaluació
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Llicenciatura en Ciències Biològiques (Universitat de Barcelona, 1995)
Certificat d'Aptitud Pedagògica (Universitat Politècnica de Catalunya, 1995)
Màster en Conservació de la natura i gestió dels recursos naturals (IUSC, 1999)
Tècniques d'orientació i avaluació de competències professionals (ICQP, 2009)
Curs de càlcul i anàlisi de costos dels serveis públics (EAPC, 2017)
Curs d'Instruments i experiències de control de gestió i avaluació (Universitat Pompeu Fabra, 2017)

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Des de l'any 1995 he treballat a diferents administracions públiques i en diferents escales administratives. A partir de l'any 2000,
treballo com a tècnic superior del cos de l'Administració general en l'àmbit de l'ocupació.
Entre els anys 2005 i finals del 2007, sóc el responsable de la Secció de Formació Ocupacional del SOC.
Durant el període de 2008 al 2015, desenvolupo la meva tasca professional al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
(CFCC), com a cap d'Àrea de gestió de programes de formació, i en els darrers dos anys d'aquest període com a responsable de la
Unitat de Suport a la Integració de la Formació Professional, també adscrita al CFCC.
Durant el 2016 ocupo l'Àrea d'Acords Territorials del SOC i, a partir del 2017 i fins a l'actualitat, el lloc de cap de Servei d'Anàlisi,
Planificació i Avaluació del SOC.

Informació addicional
Altra informació rellevant

Localitat i data

Barcelona, 15 d'octubre de 2018

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.

