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

Lloc i data de naixement

Carles Segura Plius

Barcelona, 6 de novembre de 1962

Càrrec actual

Cap de la Secció de Prevenció de Riscos Laborals alb Baix llobregat
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Departament d'Educació

Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Llicenciat en biologia per la Universitat de Barcelona
Postgrau "Seguridad e Higiene Industrial", impartit per l'Instituto Nacional de Higiene y Seguridad
en el Trabajo, conjuntament amb la Universitat Politècnica de Barcelona
Postgrau "Métodos Estadísticos en Ciencias de la Salud", impartit a distància pel Laboratori
d'Estadística Aplicada i de Modelació de la Universitat Autònoma de Barcelona
Curs superior de prevenció de riscos laborals: especialitat seguretat. EAPC.

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Professor de Biologia 3r BUP (1 curs)
Tècnic i comercial en tractament d'aigües industrials (2 anys)
Tècnic higienista al Centre de Seguretat i Higiene de la Generalitat a Barcelona (4 anys)
Tècnic de medi ambient, activitats classificades
Tècnic i cap de la Secció de Campanyes Educatives en medi ambient(6 i 2 anys)
Cap de la Secció de Campanyes Educatives i Participació en medi ambient (5 anys)
Responsable de comunicació en avaluació ambiental estratègica i d'impacte ambiental (7 anys)
Cap de la Secció de Prevenció de Riscos Laborals al Baix Llobregat (des de juny de 2018)

Informació addicional
Altra informació rellevant

Ha participat al la creació i difusió del Programa de Bones pràctiques ambientals a la indústria, i la posterior adaptació per a la seva
aplicació als departaments de la Generalitat en col·laboració am la Direcció General de Funció Pública.

Localitat i data

Sant Feliu de Llobregat

RI037R0136

Signat digitalment per
Carles Segura
Carles Segura Plius - DNI
38500689T (SIG)
Plius - DNI
Data: 2019.01.03 10:56:47
38500689T (SIG) +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.

