Jordi Baucells Colomer

INFORMACIÓ PERSONAL:
Telèfon: 629.55.25.56
Adreça mail: jbaucells@biodiversitat.cat
Web: http://www.biodiversitat.cat

FORMACIÓ:
-

Diplomat en Enginyeria Tècnica Agrícola per la Universitat de Vic. 1996.

-

Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de
Barcelona. 1991.

FORMACIÓ ESPECÍFICA:
-

Assistència a la formació Econòmica Local: "Circuits de tramitació de la
despesa". Diputació de Barcelona. 6 hores. Abril 2008.

-

Curs de Prevenció de Riscos Laborals. Nivell Bàsic. 40h. Mútua
Intercomarcal - PrevInt. Febrer de 2007.

-

Realitzat el curs “Comunicación y trabajo en equipo” realitzat entre els
dies 27/12/2002 i 07/02/03 amb durada total de 27 hores. Pla de
Formació Nº Expedient F20021602-97.2. Vic.

-

Realitzat el curs “Organización RRHH: Planificación, Estrategia y Grupos
de Trabajo” realitzat entre els dies 27/12/2002 i 07/02/03 amb durada
total de 27 hores. Pla de Formació Nº Expedient F20021602-204.1. Vic.

-

Realitzat el curs de “Gestió d'equips de persones”, impartit per NEXE
1952,SL. i Fundación Tripartita, de durada 30 hores. Vic, 2002.

-

Assistència al curs “Gestió mediambiental de granges”. Centre Veterinari
de Tona / Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 20
hores. Tona 1998-1999.

-

Assistència al curs de 30 hores: “Curs de formació d'auditors interns de
qualitat, ISO9000”. Lloyd's Register. Títol d'auditor intern de qualitat.
Girona. Febrer 1999.

-

Assistència al curs “Anàlisi de Riscos i Control de Punts Crítics. Aplicació
a la Indústria càrnia”. 20 hores. Estudis Universitaris de Vic 1995.

-

Assistència a l'acció formativa "Organització de la Gestió econòmica". 10
hores. Diputació de Barcelona. Gener 2009.

IDIOMES:
-

Català: Parlat i escrit a bon nivell.

-

Castellà: Parlat i escrit a bon nivell.

-

Anglès: Parlat i escrit a nivell mig.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:
-

Abril 2004 fins l’actualitat, gerent de la Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària La Plana, empresa pública d’uns 100 treballadors, que
gestiona cinc serveis en 12 municipis del sud de la comarca d’Osona:
serveis de recollida i tractament de residus, serveis de dinamització
comercial, serveis socials bàsics i especialitzats, serveis funeraris i
serveis de joventut. Pressupost corrent gestionat anualment: 4,5 MEuro.
Pressupost total gestionat anualment: 5,5 MEuro.

-

Agost 2006 fins l’actualitat, cogerent de la Fundació Privada Areté.
Entitat que es dedica a gestionar un Centre Especial de Treball amb
persones amb trastorns mentals greus. Fabricació de productes de fusta.

-

1997-2004. Director de Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de Riscos
Laborals del Grup Baucells Alimentació, SA. Empresa de 450 persones
dedicada al sector agroalimentari del sector porcí. Membre del consell
d’administració.

-

1992-1997. Director de laboratori de l’empresa Laboratoris Bautec, SL.
Empresa dedicada al sector de l’anàlisi física, química i biològica dels
aliments.

-

1990-1992. Tècnic de laboratori de l’empresa Tecnovet, SA. Empresa
dedicada a l’anàlisi d’aliments per a animals.

SITUACIÓ LABORAL ACTUAL:
Actualment està treballant de gerent de la Mancomunitat Intermunicipal La
Plana, entitat supramunicipal de la comarca d’Osona. Nomenat per la Comissió
Gestora per a la legislatura 2007-2011, actualment és càrrec de confiança
d’aquesta administració local. Quan acabi la legislatura el 2011, ja farà set anys
que haurà estat assumint aquest càrrec. La il·lusió de muntar un projecte propi
amb futur fa que es plantegi aquesta nova empresa.
ENTORN FAMILIAR I PERSONAL:

Envoltat històricament per empresaris, és parent directe de la família Baucells,
propietaris del Grup Baucells Alimentació, líder en el sector porcí. També ha
viscut de molt a prop el món de la indústria pelletera vigatana, des de la seva
família per part de mare: Colomer Mumany. Conscient que una bona idea,
juntament amb unes capacitats i una clara voluntat i il·lusió per iniciar un
projecte i fer-lo créixer, té futur. Està plenament convençut que la gestió
moderna dels residus, els serveis de biodiversitat i els productes i serveis
relacionats amb la cartografia són una clara aposta de futur.
L’àmplia experiència en direcció d’equips i la participació en la gestió
empresarial de forma directa fa que ens últims anys hagi evolucionat moltíssim
en les capacitats de gestió econòmica, estratègica i de recursos humans.
Els amics més propers estan relacionats directament amb empreses, tant com
a propietaris com gestors, de sectors variats.

CURRÍCULUM COMPLERT A http://www.biodiversitat.cat/curriculum.htm

