
JOAN CARLES ROSELLÓ JUAN 
 

Joan Carles Roselló Juan és agent d’Emergències de la Unitat Operativa de la 

Direcció General d’Emergències i Interior de Govern de les Illes Balears des de l’any 

2004, tot i que actualment es troba en excedència del seu lloc de treball per 

desenvolupar el seu càrrec a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. En aquesta unitat 

ha desenvolupat funcions d’intervenció i direcció d’emergències; avaluació i detecció 

de situacions de risc en l’àmbit de la protecció civil; inspeccions en platges en l’àmbit 

del compliment de la normativa vigent en matèria de salvament i seguretat en platges 

i suport en inspeccions en instal·lacions industrials afectades per normativa “SEVESO” 

(Repsol Butà, GESA, CLH). També és formador de bombers per part del Consell 

d’Eivissa en el Curs Bàsic de Bombers. 

  

Pel que fa a la seua faceta política, Joan Carles Roselló Juan ha estat president de 

NG entre els anys 2001 i 2005 i regidor delegat de la Policia Local de Santa Eulària 

des Riu en la legislatura 2003-07. 

  

És una persona amb una gran implicació en l’entramat social de Sant Carles de 

Peralta, on ha estat president de l’Associació de Veïns La Unió de Sant Carles i de la 

comissió de les festes patronals (2015-2019). 

 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
Curs de rescatador d’helicòpter S.A.R. 
Cursos en primers auxilis i primers auxilis amb DESA. 
Curs de cap d’agrupació de voluntaris de Protecció Civil. 
Curs d’ús de l’etilòmetre. 
Curs de recerca de persones desaparegudes. 
Curs de monitor d’educació viària. 
Curs d’accidents amb mercaderies perilloses. 
Curs de Protecció Civil. 
Curs de gestió i direcció d’emergències. 
Curs de coordinador del servei de salvament a les platges. 
Curs d’extinció d’incendis forestals. 
Curs de plans d’emergències municipals (PEMU). 
Curs d’Urgències Pediàtriques. 
Curs bàsic d’investigació d’incendis. 
Curs d’intervenció en incendis i rescats en túnels. 
Curs de comandament i control en emergències. 
Curs de Comandament i control amb el sistema Incident Command System 
(ICS) per a grans emergències. 
Curs d’emergències de la Unitat Militar d’Emergències (UME). 
Curs d’embarcacions i bots de rescat. 
Curs bàsic de bomber. 

 


