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 Formació reglada 

1996 | EGB amb graduat escolar  ( Institut Pompeu Fabra de Salt) 

1996-1998 | BUP. Primer i segon curs  ( Institut Salvador Espriu de Salt) 

 

Formació no reglada  

2019 | Curs de fabricació de Conductes Climaver per el Métode del Tram Recte (MTR) (10H ) 

2019 | Actualització del curs oficial de prevenció de la legionel·losi ( 10 h. Gremi d’instal·ladors de Girona) 

2016 | Treballs en altura (8H levelinstrukta s.l.) 

2015 | Certificat de professional frigorista, abans “Carnet Frigorista Industrial” ( CTEEP) 

2015 | Certificat per a la manipulació de refrigerants fluorats (cualsevol carrega) ( CTEEP) 

2013 | Jornada técnica de regulació automàtica de les instal·lacions ( BAXI) 

2012 | PRL seguretat vial laboral (8H c.e. JAUME BALMES) 

2012 | PRL riscos eléctrics (8h c.e. JAUME BALMES) 

2012 | PRL 2º cicle P.E.: electricitat: montatje y manteniment d’instal.lacions de AT i BT (6h tripartita) 

2009 | Curs d’Energia Solar Tèrmica (25h Gremi d’Instal.ladors de Girona) 

2008 | Frigorista avançat (Centre de formació Sauter Ibérica SA) 

2006 | Formació específica de lloc de treball i primers auxilis bàsics  ( 2h. Mutual Cyclops) 

2006 | Curs IMCL d’instal·lador – mantenidor de climatització amb carnet de ITE (355h | Gremi 

d’instal·ladors de Girona) 

2001 | Curs Ofimàtica de texts, fulls de càlcul i base de dades (Centre GAM Tecnologia Educacional) 

1995 | Mecanografia amb 220 pulsacions (Acadèmia Salt) 

 

Experiència Laboral  

 

BRÓCOLI SL (01/05/2018-30/04/2019) 

Oficial 1ª frigorista 

Manteniment, reparació i instal.lació del clima i les calderes per l’Aeroport de Girona-Costa brava 

 

ENGIE COFELY ESPAÑA (02/05/2017 –30/04/2018) 

Oficial de 1ª frigorista 

Manteniment, reparació i instal·lació del clima i les calderes per l’Aeroport de Girona-Costa brava 

 

 



 

COMSA SERVICE, S.A.U. (15/01/2013 –30/04/2017) 

Oficial de 1ª frigorista 

Manteniment, reparació i instal·lació del clima, calderes, instalacións diverses (manteniment general)  per 

“Mossos d’Esquadra”, “Banc Sabadell”, “Patrimoni”, “Aeroport de Girona (manteniment, reparació i 

instal.lació del clima i calderes)”, “Parc Científic i Tecnológic” i “Ajuntament de Girona”. 

 

MONCOBRA, S.A. (02/11/2011 –14/12/2012) 

Oficial de 1ª frigorista 

Manteniment, reparació i instal·lació de clima per “Correos de españa” ,“BBVA (manteniment general)” i 

“ONO”. 

INSYTE INSTALACIONES, S.A. (19/07/2010 –12/09/2011) 

Oficial de 1ª frigorista 

Realització de manteniment i reparacións de clima per “Telefònica España” a la província de Girona. 

AGEFRED SERVICIOS, S.A. (18/12/2006 –19/07/2010) 

Oficial de 1ª frigorista 

Realització de manteniment i reparacións de clima per “Telefònica España” a la província de Girona. 

SINCOTERM, S.L. (22/03/2005 –11/12/2006) 

Oficial de 3ª frigorista 

Instal·lació d’aires condicionats en obra nova, oficines i particulars. Desde splits, cassets, equips de 

conductes fins VRV i VRF 

CONSFRIGI, S.L. (05/07/2004 –18/03/2005) 

Oficial de 3ª frigorista 

Instal·lació d’aires condicionats a particulars, per Hipercor com a client principal. També reparació de forns 

de pà per Bellsolà 

FRED IRFA, S.A. (28/05/2002 –12/01/2004) 

Ajudant frigorista 

Reparació i instal·lació de càmeres frigorífiques i maquinària de fred comercial i industrial i maquinària 

d’hostalería 

SANTIAGO I TOMÀS BLANCO, S.L. (01/05/2000 –02/05/2002) 

Aprenent frigorista 

Muntatge i reparació de maquinària d’hostalería en fred i calor. 

Idiomes 

 Castellà: nadiu 

 Català: nadiu 

 Anglés: bàsic 

 Rus: bàsic 



 

 С т р а н и ц а  3 | [В в е д и т е  с в о й  а д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы ] 

 

Coneixements i aptituts 

 Microsoft Office: nivell usuari 

 Software de gestió de manteniment (Iman,CTI, Prisma...) 

 Manteniment i reparació de sistemes d’il·luminació i força 

 Manteniment i reparció de sistemes de calefacció 

 Carnet A, B i vehicle propi 

 Coneixements de fustería básics 

 Fabricació i reparació de conductes de fibra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


