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Perfil Professional 
 
Enginyer Industrial: Tècnic i gestor d’empreses de serveis. Responsable de les explotacions. 
Planificació, coordinació i realització de la Producció, dels manteniments i de les inversions o 
actuacions requerides pel correcte funcionament de les instal·lacions. Direcció i control 
d’obres en relació amb recursos interns i externs així com a parts implicades. Coordinar 
tasques d’execució i manteniment dels contractes gestionats. Responsabilització del 
pressupost i de les gestions amb les administracions a nivell de legalitzacions de centres de 
producció i d’infraestructures de serveis. 
 
 

Habilitats 
 
Lideratge / Tècnic de gestió 

Habilitats: Capacitat d’execució, control i seguiment de Projectes relacionats amb els 
serveis, responsabilització del seguiment dels manteniments, objectius, 
processos i tràmits administratius. 

Experiència: Enginyer de Projectes i legalitzacions, Gestió administrativa, seguiment 
d’expedients, assessoraments i projectes. 

    Assoliments: Actualització i millora de serveis, conjuntament amb la seva planificació i 
legalització. Millora de grau de qualitat i garantia de servei de cara als ciutadans. 

 
Direcció tècnica / Àrea tècnica 

Habilitats: Coneixement tècnic de les activitats del sector serveis en la seva vessant tècnica, 
legal, pressupostaria i administrativa. Relació amb clients, tècnics municipals i 
representants de l’empresa. 

Experiència: Director tècnic. 
Assoliments: Gestió per projectes de les infraestructures i serveis d’aigua i clavegueram, per 

a urbanitzacions i altres serveis segons Plans Directors i Projectes planificats. 
Legalitzacions, control i manteniment d'infraestructures, centres de producció 
(Plantes de tractaments d’Aigua Potable i d’Aigües Residuals, estacions de 
bombeig, estacions elèctriques). 
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05/03/2019- actualitat  Eco Sistems Watermakers. (Sabadell). 
          Càrrec: Responsable de desenvolupament de negoci.  

Funció: Implantacio i expansió de la solució de tractament d’aigua de mar o salobre a 
nivell terrestre. 

 

04/09/2017- 23/03/2018  Inima Water Services, S.L.U. (Santander) Grup GS 
Inima Environment. 
          Càrrec: Gerent, gestió i reestructuració d’empreses.  

Funció: Responsable de contractes de serveis de subministrament d’aigua i de 
Depuració a Cantabria. Relació amb Clients i Ajuntaments contractuals i de gestió de 
serveis. Gestió d’Explotacions en una Empresa amb 70 persones a càrrec. 

 

02/02/2012- 01/09/ 2017 Aigües de Vic, SA (Vic, Barcelona) 
          Càrrec: Gerent i representant de la companyia de serveis. 
        Funció: Control i direcció operativa, administrativa i econòmica de l’empresa. Gestió 

de personal (30 persones). 

 

22/05/2006 – 01/02/2012 Aigües de Vic, SA (Vic, Barcelona) 
         Càrrec: Director tècnic. 
       Funció: Redacció de Projectes d’Obres a la via pública d’instal·lacions d’aigua i 

clavegueram. Elaboració de Plans Directors d’infraestructures d’aigua, 
assessoraments de serveis afectats relacionats amb altres serveis (gas, 
electricitat, enllumenat, telecomunicacions). 

Direcció d’obres i Manteniment d’instal·lacions en general. Redacció 
d’informes i seguiments de tràmits amb Ajuntaments per a la realització 
d’obres, manteniments i coordinació amb altres serveis. 

Legalització d’activitats de centres de treball i de les instal·lacions davant les 
administracions i entitats competents (Oficines, Laboratori Plantes de 
Tractament d’Aigua Potable i d’Aigües Residuals, estacions de bombeig). 

 

01/02/2006 – 19/05/2006 PB Power Ingenieros consultores (Barcelona) 
         Càrrec: Enginyer de Projectes. 
       Funció: Disseny i redacció de projectes energètics de centrals de cicle combinat i 

energia solar. 

 Informes tècnics i memòries per a legalitzacions d’activitats. Creació de censos  
Prevenció i control ambiental de les activitats per a municipis del Bages. 

 

01/09/2003 – 30/01/2005 Frape Behr SA (Contracte de pràctiques, Zona Franca, 
Barcelona) 
         Càrrec: Enginyer Junior. 
       Funció: Col·laboració en els departaments d'enginyeria de producte i de processos en 

grup empresarial d’automoció. 

 

27/09/2001 – 31/07/2003 Consultur SA (Barcelona) 
         Càrrec: Administratiu. 
       Funció: Recaptació i anàlisis de dades sobre l'ocupació turística a BCN; realització de 

qüestionaris a turistes i personal; Desplaçaments a Madrid, Paris, Milà i Zuric 
amb mateix objectiu. 
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Formació acadèmica 
 
1998-2005 Enginyeria Industrial. 
  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC, Barcelona). 
 

2014-2015 Màster en Tecnologia i Gestió de l'Aigua. 
Dirigit pel Grup AGBAR i acreditat per la Universitat Politècnica de Catalunya 
(Barcelona). 

Altre Formació  
 

2006  Anglès Intermig (40 hores). 
Infocentre (Vic, barcelona). 

2007-2008   Mòdul del Postgrau en Direcció i Gestió Econòmica-Financera (50 hores). 
 Universitat de Vic, Facultat d'Empresa i Comunicació (Vic, Barcelona). 
 

2009  Curs “Prevenció de Riscos Laborals Personal Directiu” (10 hores). 
Catalana de Prevenció i Salut (Vic, barcelona). 

2011  Curs "Comunicació Efectiva i Relacions Humanes" (42 hores) 
 Dale Carnegie Training (Barcelona). 
 

2013  Curs "Gestió Energètica a l’Empresa" (12 hores) 
 Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (Manresa). 
 

2013  Curs "Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític en la Potabilització 
d’Aigües" (12 hores). 

 BTC Centre d’Estudis Superiors (Vic, Barcelona). 
 

2014  Curs "Comptabilitat" (26 hores). 
 FORMEM Serveis Integrals en la Gestió de Persones (Vic, Barcelona). 

 

 
Altre Informació 
 
Idiomes Català/Castellà: Nivell alt. Natiu. 

Anglès: Nivell mig. 2004-2005 Merit School: Intermediate – Upper intermediate 
level course. Universitat Politècnica de Catalunya. 2006 Infocentre: 
Anglès Intermig. Infocentre, (Vic). 

 Actualment cursant Nivell avançat a l’Escola Oficial d’Idiomes. 


