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Objectiu professional
Desenvolupar-me de la mà de l’empresa en la gestió de portafolis tecnològics que permetin la
constant adaptació a les necessitats del negoci, vetllant per l’eficiència i l’evolució adaptativa. Utilitzant
les últimes tendències en la gestió d’equips humans motivats i compromesos.

Habilitats rellevants
Equips i projectes:
Disseny metodològic, qualitat i gestió de programa (PMO). Gestió de persones i equips. Foment del
compromís amb pràctiques àgils. Foment de la motivació i el talent. Facilitació i orientació. Foment de
l’autonomia, l’autoorganització i el consens en els equips (DoD). Gestió de proveïdors, recursos i eines

Stakeholders i negoci:
Interlocució. Cerca de valor (MVP i ROI). Cerca activa de solucions. Gestió d’expectatives. Estratègia i
control de producte. DoR

Habilitats personals:
Treball en equip. Autonomia. Orientació a objectius. Capacitat de comunicació. Creativitat.

Experiència professional
Pasiuona consulting
Agilista i Scrum Master
octubre 2022 - actualment
Barcelona - Híbrid

Objectiu / Encàrrec a Catalana Occidente:
En Catalana Occidente porto la transformació àgil del departament de Sistemes. 12
grups i 50 persones. Estem en procés d’identificar els Product Owners i Scrum
Masters. Treballem amb la direcció del departament en mecanismes de gestió àgil
dels seus projectes. Donem formació i acompanyament a tots els nivells

Eines:Ms.Teams, JIRA, Confluence, MetroRetro, Figna, WBrain Slice

Objectiu / Encàrrec a GantaBI:
GantaBI és una consultora especialitzada en la mineria de dades que ens ha

http://www.calaixagil.com


demanat implantar un marc de treball àgil Scrum als seus equips (17 persones).
Estem en procés de formació i implantació d’eines basades en Monday (similar a
Asana). Implantació de les activitats i rols de Scrum

Eines: Google, Drive, Monday

Barcelona Activa - Cibernarium
Formador en Agile Scrum, millora continua, gestió del canvi i avaluació de la
satisfacció
setembre 2020 - actualment
Barcelona - Híbrid

Objectiu / Encàrrec:
Formador marc de treball SCRUM, Agile. Cursos de gestió de projectes, gestió del
canvi i millora continua, per a empreses, equips tècnics, analistes i caps de projecte

Eines: Google Drive, Google Slides, Power Point, Google Meet, Microsoft Teams

Universitat Oberta de Catalunya
Gestor de projectes tecnològics
juliol 2015 - agost 2022
Barcelona - Híbrid

Objectiu / Encàrrec:
Direcció de projectes dimplantació, adaptació desenvolupament en els àmbits de
Gestió i Docència de la universitat. Agile, Scrum, Gestió adaptativa, Gestió d’equips
locals i remots.
Proecte d’implantació de la plataforma Google en l’àmbit universitari, i substitució
d’eines onprimise. Implantació d’eines de gestió docent

Eines:Marc de treball Scrum, JIRA, Confluence, Trello, GSUITE, Testrail, AWS, CI/CD,
Cloud computing, API First

SETTING. Consultoria en tecnologia de la informació
Project manager
març 2008 - juny 2015
Barcelona

Objectiu / Encàrrec:
- Direcció de cartera de projectes:
- Direcció de projectes
- Redisseny de processos i qualitat:
- Anàlisi

Eines:
PRINCE2, Metrica V3, SCRUM, Kanban, .NET (C#), Java, PHP, Phonegap, HTML5,
MySQL, Oracle, SQLServer

Oficina de projectes (PMO)
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juny 2009 - juny 2012

Objectiu / Encàrrec:
Implantació i suport a la direcció de l'oficina tècnica de l'àrea TIC del Parc Sanitari
Sant Joan de Déu. D'acord amb estàndards de gestió, bases documentals i fluxos
de treball per a l'assegurament de la qualitat, i tècniques àgils.

Fluidra
IT APP Manager
maig 2007 - febrer 2008
La Garriga

Objectiu / Encàrrec:
- Anàlisi i implementació d’aplicacions
- Intranet corporativa
- Implantació del sistema eLearning corporatiu, (IBM LMS Portal).
- Business Intelligent Cognos 8, (Analysis Studio, Query Studio i Report Studio).

Eines:
C#, WWF, ASP.NET, SQL Server. Cognos8

Dsigual
Analista Programador
gener 2005 - abril 2006
Barcelona

Objectiu / Encàrrec:
- Anàlisi de requisits, Disseny Funcional i Tècnic, Testing
- Gestió del canvi. Implantació. Acceptació, Posada en marxa.
- Manteniment correctiu i evolutiu

Eines:
VB6 i VB.NET, SQL Server 2000, XML, XSL, Crystal reports 8.5 i Crystal Reports .NET.
Sourcesafe. Components XTraGrid i XTraTools. Entorn de treball remot Citrix

Facil Mobel, SA
IT Manager
1995 - 2004
Lliçà de Vall

Objectiu / Encàrrec:
- Manteniment de les aplicacions
- Anàlisi i construcció de noves necessitats
- Direcció de projectes d’implantació
- Gestió del parc de maquinari i infraestructura de la xarxa de sucursals
- Gestió de les comunicacions de dades entre la central i les sucursals
- Efecte 2000. Traspàs a l’Euro. Obtenció ISO9001
- Atenció a l’usuari
- Reporting directiu

Eines:
.NET. ASP. Java, AS/400, Qry400, SQL Server
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Educació, certificacions i coneixement d’idiomes

Titulació oficial

Enginyeria informàtica per la UOC
Títol oficial. Any finalització: 2013

Màster en educció i TIC
(eLearning) per la UOC
Títol oficial. Any finalització: 2008

Idiomes
Català (nadiu)
Castellà (nadiu)
Anglès (B1)

Certificacions

Certificació Product Owner (PSPO1) per Scrum.org
Certificació oficial. Any obtenció: 2018

Certificació Scrum Master (PSM1) per Scrum.org
Certificació oficial. Any obtenció: 2014

PRINCE2 Practitioner per APM group
Certificació oficial. Any obtenció: 2011

Metodologia i gestió de projectes informàtics, (PMBOK)
per la UOC
Títol no oficial. Any obtenció: 2011

He fet també algunes aportacions en treballs d’investigació i publicacions sobre gestió de projectes en
agilitat. Si vols conèixer el detall dels projectes i tasques en què he participat pots descarregar-te el
document aquí
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https://drive.google.com/file/d/1BKHVPHo_Kfgu5c1MLdvbnTekDEyyf-9i/view?usp=sharing

