
       

 

Formació 
Reglada  

1992 Batxillerat. Inst. Ntra Senyora del Carme (Terrassa) 

1997 FP1 Branca Elèctrica. Inst. Santa Eulàlia (Terrassa)  

2013 Cicle Formatiu de Grau Superior en Sistemes de Regulació i Control 

Automàtic. IES JV Foix (Rubí) 

2015 Certificació professional d'Instal·lador Elèctric Categoria Especialista 

(Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya) 

Formació 

No Reglada 

1999 Curs d'Automatització Industrial. 280h. Foment (Terrassa) 

2012 Curs d'Excel i Power Point. 60h Fundació CECOT. (Terrassa) 

2014 Càpsules en formació per la Innovació. 10 Claus per vendre + al segle XXI.
Sinergies transversals d’Equips (Coworking). Màrqueting Online. Etc. Lloc: Parc 
Científic i Tecnològic de Terrassa. 

2015 Prevenció de riscos laborals elèctrics. 20h Gremi d’instal·ladors 
GREINTEC (Terrassa) 

2015 Programa Consolida’t de la Generalitat de Catalunya.  Escola de 
Negocis EUNCET (Terrassa.) Curs sobre administració, millora i consolidació 
de l'empresa per autònoms en actiu. 

 

Idiomes Català (Nivell C) 
Castellà (Nivell avançat) 
Anglès (Fins a curs B2) 

 



Informàtica 
 

Coneixements nivell usuari de Windows, google drive, paquet Office. 

Usuari d’Internet i xarxes socials. 

Coneixements acadèmics de programació de PLCs (SIMATIC S7 de Siemens), en 

disseny per ordinador d'instal·lacions elèctriques amb programa ELCAD i nocions 

de Visual Bàsic i sistemes Scada. 

Nivell bàsic amb software d’instal·lacions  per enginyeria dmELECT. Formació via 

gremi d’instal·ladors de Terrassa. 

Experiència professional en programes de manteniment i programes online de 

facturació, pressupostos i administració de cobraments. 

 

Experiència
laboral 

1997-98 Instal·lacions elèctriques AISA Terrassa 
Operari 
● Instal·lacions elèctriques i manteniments en fàbriques tèxtils, oficines bancàries 

Caixa de Terrassa-Unnim, escola universitària de negocis de Terrassa 
EUNCET,etc.  

 
2000-01 Simón S.A. Girona 
Peó de manteniment 
● Tasques de manteniment de maquinària automàtica. 

  
2001-2013                      Llums Font Vella                        Terrassa 
Electricista 
● Operari electricista en servei tècnic d'empresa familiar enfocada als serveis 

integrals en la il·luminació i electricitat per particulars i empreses. 
● Atenció al públic en assessorament tècnic per la venta. 
● Tasques d’instal·lació, manteniment i conversió de tot tipus de llums. 
● Gestió de les feines a fer per industrials col·laboradors subcontractats. 
● Tracte i gestions amb els subministradors i fabricants 
● Atenció d'incidències post venda i reparacions. 



  
2013-2016                       Servei Llums                               Terrassa 
Electricitat General i servei tècnic especialitzat en il·luminació. Autònom. 
● Autònom responsable del servei tècnic d’instal·lacions elèctriques. 
● Servei tècnic amb especialització en il·luminació per a botigues de llums, 

comerços, oficines, escoles, decoradors, arquitectes i particulars. 
● Manteniments elèctrics de negocis i de comunitats gestionades per 

administradors de finques. Atenció urgent d'avaries. 
● Tasques i especialització en instal·lació, manteniment, eficiència i conversió a 

tecnologia Led en tot tipus d’enllumenat. 
● Gestió de la facturació  i dels cobraments online.  
● Participació en la coordinació com a tècnic instal•lador especialitzat en l’equip de 

disseny de projectes d’il•luminació, on es requeria la col·laboració i interacció 
entre diferents industrials. 

 
2016-2017                       Universitat de Vic                               Vic 
Electricista. Tècnic de Manteniment. 
● Tasques de manteniment generals instal·lacions: projectors audiovisuals, xarxes 

dades, instal·lacions elèctriques i d’aigua, revisió dels sistemes de fred i de 
calefacció, sistemes sanitaris i reg dels jardins.Etc. 

● Reparacions i muntatges de tot tipus. 
● Acompanyament per l’anàlisi de xarxes elèctriques i millora de les retolacions 

per suport en l'aixecament de planells i certificacions elèctriques per part de 
enginyeria externa. 

● Càlcul i mesurament dels consums i treballs amb la millora dels sistemes 
elèctrics. Tasques en  l’automatització d’enceses per sensors presencials d’alta 
sensibilitat, conversió d’enllumenats a Led de diferenst edificis de la Universitat. 

● Interacció constant amb oficina tècnica en el treballs de manteniment, reparació i 
resolució d’incidències. 

● Especialització en la part elèctrica de les actuacions. Supervisió d’avaries, 
manteniment i reformes de les instal·lacions elèctriques en tots els edificis del 
Campus Universitari. 

● Programes utilitzats: Redbooth (Software de gestió de projectes y tasques 
online. Gestió de projectes, de temps i d'equips), Campus Virtual UVIC i Paquet 
OFFICE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2017-2018                       Electro SERVYCAT                               Vic 
Pressupostos i suport gestió oficina tècnica enginyeria elèctrica.  
● Àmbits pressupostos realitzats:Il·luminació, instal·lacions elèctriques 

industrials-comecials-domèstiques, quadres elèctrics, instal·lacions d'aigua i 
d'aire comprimit, llauneria industrial, aigües residuals, pneumàtica, motors, 
bombes especials, equips de circulació d'aire, xarxes de dades i de wifi, trasllats 
de maquinaria, postes en marxa, transports especials, grups generadors de tota 
mena, treballs a l'estranger, calefactats i califugats de tubs industrials, etc.  

● Gestió i preparació de documentació per visats, pernoctes, transport, billets avió 
i AVE per viatges de tècnics i operaris a la península i a l’estranger. 

● Compra de materials especials, fungibles i tècnics. Seguiment d’arribada i 
recepció. Repàs de d’albarans de compra i entrat de materials. 

● Suport i seguiment de projectes. 
● Comunicació de coordinació amb anglès i via email amb clients de l'estranger. 
● Preparació de memòries tècniques per altes d’electricitat, butlletins de 

reconeixement elèctric, altes d’aigua, tràmits RASIC, gestions amb el Gremi i 
amb el Canal Empresa de la Generalitat. 

● Gestió i preparació d’informes tècnics (Auditories elèctriques, passat de mesures 
a taules i gràfiques d’Excel, eficiència energètica, fulles de manteniment 
preventiu) 

● Preparació de certificats y redacció de documents acreditatius 
● Traduccions de informes, certificats, pressupostos, etc. 
● Gestió bibliogràfica de la documentació: memòries, certificacions, informes, 

catàlegs, mesuraments, targetes de clients, proveïdors de materials i serveis, 
seguros, permisos, etc. 

 
● Programes utilitzats: ElecPRO(Agit.es), Autodesk DWG TrueView, ProfiCAD, 

SAP Business One (B1): Pressupostos-Interlocutors-Projectes, Adobe Acrobat 
pro DC (Editable), Paquet OFFICE 

 
 
2018                       LLINARS ESPORT                                        Taradell 

Tècnic manteniment (Empresa: Llinars Esport- Espai d'Aigües i Salut de Taradell)  

Funcions realitzades: ·Desinfecció i neteja terra piscines i aigua de la piscina amb 

els robot i amb els ajustaments de la planta de tractament de les aiües. ·Control 

exhaustius nivells de salinitat, PH, Temperatura, Tervolesa, i Clor. ·Reparació 

tancaments mecànics motors. ·Control dipòsits de compensació i omplenats. 

·Reparacións elèctriques i del mobiliari. ·Manteniment aparells de neteja. ·Pintar i 

mantenir elements instal·lació amb presència d'òxid o desgast. ·Canvi de gomes 

d'antivibració circuit d'aigua calenta i control de bombes de recirculció. ·Control 

legionel·la, purgues dipòsits d'ACS, medicions de clor a tots els punts d'aigua de la 

infraestructura. ·Neteja dels diferents filtres(sorra, metalics, plastic, etc) de 



l'instal·lació. ·Control de les pressions i temperatures de treball del sistema i la 

regulació d'aquest. 

 
 
 
 
2018-19                       APLIELECT                                        Vic-Canovelles 
Electricista 
Instal·lacions elèctriques i manteniments en fàbriques, oficines, obra nova, 
escoles,comerç i vivenda. 

 
 

 
 


