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Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan 
1

Dades d'identificació
Nom i cognoms

Josep Maria Pallarés Serres
Càrrec actual

Director
Departament, organisme o ens públic d'adscripció

Departament d'Educació. Institut Pere Martell.

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

1996. Enginyer tècnic telecomunicació. EUPVG(UPC)

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
2003-2005. Coordinador prevenció riscos laborals.  
2005-2020. Coordinador de Qualitat (ISO). 
2016-2021. Coordinador xarxa PQiMC. 
2020-2021. Cap d'estudis d'FP.

Informació addicional
Altra informació addicional
2019. Curs especialització en lideratge. UOC. 
2020. Curs especialització en Gestió de la Qualitat en Centres Educatius. UOC.
Localitat i data

Tarragona, 10 de gener de 2022
Signatura 

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.


..\..\..\MyPictures\idbh_bn - Còpia.jpg
Generalitat de Catalunya
..\..\..\MyPictures\idbh_bn_segonapagina.jpg
/
Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan 
Perfil i trajectòria del/de la responsable de l'òrgan
1
Dades d'identificació
Dades d'identificació
Perfil professional
Perfil professional
Trajectòria professional
Trajectòria professional
Informació addicional
Informació addicional
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.
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.
PDAD
Generalitat de Catalunya
26.07.2017
10.0.2.20120224.1.869952
	Codi_arxiu: RI037R0136
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	Nom_promot: Josep Maria Pallarés Serres
	Càrrec actual: Director
	Departament, organisme o ens públic d'adscripció: Departament d'Educació. Institut Pere Martell.
	Titulacio: 1996. Enginyer tècnic telecomunicació. EUPVG(UPC)
	Experiencia: 2003-2005. Coordinador prevenció riscos laborals. 2005-2020. Coordinador de Qualitat (ISO).2016-2021. Coordinador xarxa PQiMC.2020-2021. Cap d'estudis d'FP.
	Altrainfo: Tarragona, 10 de gener de 2022
	Signaturaautor: 
	TextFieldStyle1: 



