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Currículum Vitae 
 

Jordi Llop i Perelló 
Llicenciat en Enginyeria Química i  
Graduat Superior en Tecnologies del Medi Ambient 
 

Darrera actualització: juliol de 2020 
 

DADES PERSONALS I DE CONTACTE 

Adreça:  C/ Gentil i Vallet, 63 43470 La Selva del Camp (Tarragona) 
Data naixement:  21/09/1976 Telèfon:  685 163 822 
Carnet de conduir:   B (cotxe propi) E-mail:  jllop@jordillop.cat 
D.N.I.:  39714389-J Web:  www.jordillop.cat   

 
BREU DESCRIPCIÓ DE TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 

Des del 1999 fins l’actualitat he desenvolupat la seva carrera professional majoritàriament en el camp 
de la gestió ambiental. En aquest sentit he investigat en l’àmbit dels residus, gestionat Estacions 
Depuradores d’aigües Residuals, impulsat projectes d’eficiència energètica i estalvi d’aigua en 
l’administració local, i creat una consultoria especialitzada en serveis de recollida de residus urbans i 
neteja viària.  
 
ESTUDIS I FORMACIÓ 

§ 2002 – 2005. Graduat Superior en Tecnologies del Medi Ambient (equivalent a l’actual Màster en 
Enginyeria Ambiental). Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. Títol obtingut amb el Premi 
Extraordinari de final d’Estudis atorgat per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química de 
Tarragona.  

§ 1995-2001. Enginyeria Química. Universitat Autònoma de Barcelona. 
 

Formació complementària 
 
§ Juny 2018: Curs de “Gestió descentralitzada de bioresidus mitjançant compostatge comunitari i 

d'escala” (15h). COAMB  – Barcelona. 
§ Novembre de 2017: Curs “Optimització de serveis de recollida de residus. Sistemes d’identificació 

de l’usuari i pagament per generació” (15h). COAMB – Barcelona. 
§ Novembre – Desembre 2014: “Curs de Gestió de contractes i licitacions de recollida de residus i 

neteja viària” (18h). COAMB – Barcelona. 
§ Maig – juny 2012 : Curs Auditor Intern de Medi Ambient ISO 14001 (70 hores). Bureau Veritas 

Business School. 
§ Febrer 2012. Curs “Gestió del Temps” (20 hores). PIMEC – Reus.  
§ Juny 2012. Curs “Excel 2007 Avançat”. Cambra de Comerç de Tarragona. 
§ Març 2009 – Juny 2009. Postgrau “Aplicacions Ambientals dels SIG”. Fundació Universitat 

Politècnica de Catalunya. Barcelona. 
§ Gener-febrer 2009. Curs on line “Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la 

Gestión Ambiental y Territorial”. Títol conjunt d’AMBIENTUM i ESRI Espanya.   
§ Setembre 2008. Curs d'usuari d'ArcGis 9.x (ArcView, 5a edició). Universitat Autònoma de Barcelona. 
§ Febrer – juny 2008. Curs “Sistema d’Informació Geogràfica (GIS) Miramon”. Centre de Recerca 

Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
§ Maig 2006. Curs "Gestión de equipos para nuevos managers". Let's Learn, Formación y Cambio, S.L. 
§ Maig 2005. Curs "Conducció d'equips de treball: el repte de liderar persones en les organitzacions 

del segle XXI". Fundació Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. 



PÀGINA - 2 - 
 

§ Del 7 al 10 de juliol de 2003. Curs de Protecció Radiològica, Gestió de Residus Radioactius i 
Desmantellament d’Instal·lacions nuclears. Universitat d’Estiu de la Universitat Rovira i Virgili, 
Tarragona. 

§ Octubre - novembre 2001. "Mòdul de Residus Sòlids" i "Mòdul d'Olors, Sorolls, Vibracions i 
Radiacions", pertanyents al Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental (MEGA). Universitat Rovira i 
Virgili, Tarragona. 

§ 2000-2001. Títol de monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil. 
 

 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

Juny 2016 – Actualment (La Selva del Camp) 
Entitat Professional Independent (Freelance). www.jordillop.cat  
Càrrec Consultor en matèria de gestió de serveis urbans de recollida de residus i neteja viària. 
Funcions · Assessorament per a la millora de la recollida selectiva de residus a municipis.  

· Elaboració de plans de gestió de residus locals i supramunicipals. 
· Licitacions de serveis de recollida de residus i neteja viària. 
· Auditories de serveis de recollida de residus i neteja viària. 

Octubre – desembre 2015 (Tarragona) 
Entitat Professional Independent (Freelance) 
Càrrec Assessor empresarial. 
Funcions · Realització de Pla d’Empresa per spin-off de base tecnològica de la Universitat Rovira i 

Virgili de Tarragona. 

Agost 2008 - gener 2016 (Reus) 
Entitat Gnòmon Consultoria Ambiental, S.L.. 
Càrrec Director de Projectes. 
Funcions · Promoció i direcció de projectes relacionats amb licitacions públiques de serveis de 

recollida de residus urbans i neteja viària. Elaboració d’ofertes, negociació amb client, 
dimensionament de serveis, redacció de memòries tècniques, econòmiques i plànols. 
Coordinació d’equips de treball.   
· Presentació de ponències en jornades tècniques a nivell estatal. 
· Llicències d’activitats. 
· Avaluacions ambientals estratègiques, Estudis d'Impacte Ambiental, Estudis de Paisatge. 

Març 2004 - Agost 2008 (Reus) 
Entitat Centre de Recursos per la Protecció de la Salut i el Medi. 
Càrrec Tècnic medi ambient. 
Funcions Gestió de projectes d’eficiència energètica i estalvi d’aigua, energies renovables i 

comptabilitat energètica municipal, així com suport logístic a la implantació de la recollida 
de residus comercials en el municipi de Reus. 4 persones al meu càrrec. 

Febrer 2004 - juny 2004 (Reus) 
Entitat Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp. 
Càrrec Tècnic-educador ambiental (energia solar). 
Funcions Creació de continguts i posterior divulgació d’informació general i tècnica referent a 

l’energia solar tèrmica. Projecte de divulgació sobre l’energia solar a diverses poblacions 
del Camp de Tarragona (públic general, tècnics municipals i empresaris). 

Abril  - Setembre 2003 (Tarragona – Roma) 
Entitat Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp. 
Càrrec Tècnic investigador medi ambient - residus. 
Funcions Estudi de la situació actual a Espanya de la gestió il·lícita de residus perillosos i radioactius, 

en el marc del projecte FALCONE, finançat per la Unió Europea, en col·laboració amb 
l’organització italiana Legambiente. 
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Novembre 2001 -  juliol 2002 (Sant Sadurní d’Anoia) 
Entitat Técnicas Medioambientales TECMED, S.A. 
Càrrec Cap de planta de sis Estacions Depuradores d'Aigües Residuals  Urbanes (Sant Sadurní 

d’Anoia, St. Pere de Riudebitlles, L’Ordal, St. Pau d’Ordal, els Casots, i Hostalric). 
Funcions Gestió, supervisió i control del correcte funcionament de sis depuradores. Elaboració 

d’informes d’explotació i presentació de propostes de millora a l'administració actuant 
(Agència Catalana de l'Aigua o bé Ajuntaments). 

Març  - juny 2001 (Dublín) 
Entitat University College Dublin (UCD-Belfield, Experimental Physics Department). 
Càrrec Assistent de recerca en el projecte europeu AQUA-STEW. Nova tecnologia  en el camp de 

l’anàlisi d’aigües. 
Funcions Experimentació física de la trajectòria d'un raig de llum introduït en el sí d'una mostra 

líquida, per avaluar-ne els canvis en el seu espectre, i així poder calcular paràmetres com la 
tensió superficial, densitat, temperatura, absorbància, etc. Anàlisi dels resultats obtinguts 
mitjançant l'eina matemàtica Matlab. 

Juny 1999  - setembre 1999 (Torredembarra) 
Entitat Seragua, S.A. 
Càrrec Assistent de cap de planta i laboratori. Contracte de pràctiques. 
Funcions Anàlisi dels paràmetres típics del procés de depuració d'una aigua residual urbana (sòlids 

en suspensió, sequedats, DQO, DBO, Nitrats, pH, etc.). Ajudant de l'oficial de manteniment 
i del cap de planta. 

 
PUBLICACIONS 

Illegal trafficking of waste in Italy and Spain. Roma, octubre 2003. Llibre publicat en col·laboració amb 
l’entitat italiana Legambiente en el marc del Projecte Falcone (projecte europeu JAI/2002/FAL/112), 
sobre la gestió il·lícita de residus perillosos i radioactius a Itàlia i Espanya. 
    
INFORMÀTICA 
Sistemes d’informació geogràfica 
Quantum Gis, Geomedia Professional, ArcGis 9.2 – ArcView, Miramon nivell d’usuari 
Enginyeria 
Engineering Equation Solver (EES)    nivell d’usuari 
Matlab, Fortran   nivell d’usuari 
Altres 
Microsoft Office  nivell avançat 
Sistemes operatius: Windows i MacOS X  nivell d’usuari 
 

IDIOMES 
LLENGUA ESCRIT PARLAT LLEGIT 
Català i castellà Natiu Natiu Natiu 
Anglès Nivell alt Nivell alt Nivell alt 
Italià Nivell bàsic Nivell bàsic Nivell bàsic 
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ANNEX 
 
RELACIÓ DE FEINES REALITZADES EN L’ÀMBIT DELS SERVEIS URBANS DE RECOLLIDA DE RESIDUS I 
NETEJA VIÀRIA 
 
ESTUDIS TÈCNICS 
 

- 2009-2010. Suport en la gestió municipal dels residus a l’Ajuntament de Tarragona. 
- 2012. Estudi de viabilitat d’un servei segregat de recollida de residus comercials per a grans 

productors de la comarca de La Selva. 
- 2012. Geolocalització de contenidors i d’activitats comercials del municipi del Port de la Selva.  
- 2013. Pla de desplegament de la recollida selectiva de la FORM del municipi de Constantí. 
- 2013. Estudi de redistribució dels contenidors del municipi de Navarcles. 
- 2014. Pla de contenerització d’Arenys de Mar. 
- 2014. Proposta de modificació de fórmula de revisió de preus i facturació segons compliment 

de criteris de qualitat dels Serveis de recollida de residus, neteja viària, neteja de litoral i gestió 
de posidònia del municipi de Sant Josep de sa Talaia. 

- 2014. Avaluació de les ofertes presentades per al contracte de gestió dels serveis de recollida 
de residus, neteja viaria, neteja de litoral i gestió de posidònia del municipi de Sant Josep de sa 
Talaia. 

- 2015. Caracterització de residus generats a l’edifici d’oficines de l’empresa Nestlé - Esplugues 
de Llobregat. 

- 2016. Disseny del servei de recollida porta a porta del municipi de Vacarisses. 
- 2016: Disseny i valoració econòmica del servei de recollida de residus de Sant Quirze de Safaja. 
- 2016-2017: Pla de prevenció i gestió de residus dels municipis ECOBP 2017-2021 (Baix 

Penedès). 
- 2016-2017: Pla local de prevenció i gestió dels residus municipals del Vallès Occidental 2017 - 

2025.  
- 2016-2017: Plans locals de prevenció i gestió dels residus municipals dels municipis del Consorci 

per la gestió de residus del Vallès Occidental 2017 - 2025.  
- 2017: Estudi de generació de residus assimilables a municipals als polígons industrials de 

Viladecavalls. 
- 2017. Diagnosi de la recollida selectiva del municipi de Tarragona i Pla d’Acció.  
- 2017. Diagnosi de la recollida selectiva al municipi de Vila-Rodona. 
- 2017, 2018 i 2019: Servei d’auditoria, control, seguiment i inspecció de la concessió dels serveis 

de recollida de residus urbans, neteja viària i de platges i gestió de la deixalleria del municipi de 
Tarragona. 

- 2017. Auditoria de compliment de serveis de recollida de residus i neteja viària al municipi de 
Mataró. 

- 2018. Proposta de model de recollida de residus urbans per al municipi d’Aiguamúrcia.  
- 2019. Proposta de model de recollida selectiva porta a porta de residus al municipi de Rellinars. 
- 2019. Redacció de memòries tècniques per a sol·licituds de subvenció de les deixalleries de 

Reus. 
- 2019: Estudi del nivell d’ompliment dels contenidors del municipi de Santa Eulària des Riu 

(Eivissa). 
- 2019-2020. Disseny i valoració econòmica del servei de recollida de residus i neteja viària, i 

gestió de la deixalleria del municipi de Parets del Vallès. 
- 2020: Programa municipal de prevenció i gestió de residus de Santa Eulària des Riu 2020-2025. 
- 2020: Suport en la redacció d’un estudi de millora del servei de recollida de RSU al municipi de 

Mont-roig del Camp. 
- 2020: Disseny de metodologia per al control de qualitat i compliment de normes del servei de 

recollida de residus porta a porta de Vila-rodona. 
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PLECS DE CONDICIONS: 
 

- 2013. Plec de condicions tècniques i econòmiques per a l’adjudicació dels serveis de recollida 
de residus, neteja viària, neteja de platges i gestió de posidònia del municipi de Sant Josep de 
sa Talaia (Eivissa). 

- 2018. Plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei de recollida de residus 
municipals i gestió de compostadors comunitaris al municipi de Vila-rodona (Alt Camp). 

- 2019. Plec de prescripcions tècniques per a la contractació dels serveis de recollida de residus, 
neteja viària i gestió de la deixalleria del municipi de Constantí i del control i seguiment de la 
correcta prestació. 

- 2019. Plec de prescripcions tècniques que regeix la licitació per lots de la prestació de serveis 
de supervisió dels contractes de la recollida de residus, neteja viària, gestió de deixalleria i 
neteja d’edificis públics de l’ajuntament de Rubí. 

- 2019. Plec de prescripcions tècniques per a la redacció del projecte executiu, gestió de la 
licitació i direcció d’obra per les actuacions al centre de tractament de residus de la Conca de 
Barberà. 

- 2019-2020. Suport en la redacció dels plecs de condicions tècniques particulars per a la 
contractació dels serveis de recollida de residus, neteja viària i de platges, i comunicació i 
control de qualitat dels mateixos, del municipi de Mataró.   

- 2019. Plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei de neteja viària del 
municipi de La Garriga. 

- 2020. Plec de prescripcions tècniques que ha de regir el procediment obert del contracte de 
serveis de neteja viària al municipi de Canyelles. 

- 2020. Plec de prescripcions tècniques particulars per a la contractació dels serveis de detecció 
de sacs de runa, contenidors i altres elements que afecten a l’estat de netedat de la via pública, 
del municipi de Barcelona. 

 
 
LICITACIONS A SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA  
 
En tots els casos que s’exposen a continuació, s’ha treballat amb operadors privats del sector dels 
serveis urbans per a l’elaboració tant la documentació tècnica (dimensionament de serveis, cartografia, 
etc.) com econòmica per licitar en diverses poblacions de Catalunya.  

 
- 2010. Servei públic de recollida d’escombraries i transport de residus al municipi de Sentmenat. 
- 2011. Serveis de recollida i transport de residus municipals, neteja viària, altres recollides i 

gestió de la deixalleria al municipi de Matadepera. 
- 2012. Serveis de recollida i transport de les fraccions resta i orgànica del Pont de Vilomara i 

Rocafort. 
- 2012. Serveis de recollida i transport de residus municipals i neteja viària al municipi de 

Monistrol de Montserrat. 
- 2012. Serveis de recollida i transport de residus municipals del municipi de Subirats. 
- 2013. Servei públic de recollida de residus municipals i de neteja viària de Sant Fruitós del 

Bages. 
- 2013. Serveis públics de recollida i transport del rebuig, fracció orgànica, paper-cartró i de 

residus voluminosos del municipi de Santa Maria de Palautordera. 
- 2014. Servei públic de recollida de residus sòlids urbans de Navarcles. 
- 2014. Servei de neteja viària, recollida i transport de residus domèstics i gestió de la deixalleria 

del municipi de Centelles. 
- 2014. Servei de recollida i transport de residus municipals d’Esparreguera. 
- 2014. Serveis públics de neteja viària del municipi de Palafolls. 
- 2014. Servei de recollida i transport de residus i neteja viaria del municipi d’Ullastrell. 
- 2015. Retirada residus abandonats a les instal·lacions de l’empresa Eurovalls Materiales para la 

Construcción, S.L. al municipi de Vallfogona de Balaguer. 
- 2015. Servei de recollida i transport de residus del municipi de Rellinars. 
- 2016. Servei de neteja viària de Santa Coloma de Cervelló. 
- 2016. Serveis de recollida de residus del municipi de Navarcles. 
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- 2016. Servei de recollida de residus municipals i neteja viària del municipi de Vidreres. 
- 2018. Servei públic de recollida, transport de residus sòlids urbans i gestió de les àrees de 

transferència i deixalleries municipals de les comarques de la Ribera d’Ebre, Priorat i Terra Alta. 
- 2018. Servei de neteja de la via pública i la recollida de residus al municipi de Viladecavalls. 
- 2020. Servei de recollida porta a porta i transport dels residus municipals, neteja viària i gestió 

de la deixalleria d’Ullastrell.  
 
 
PONÈNCIES EN JORNADES TÈCNIQUES 
 

- 2015. Ponencia “El sistema puerta a puerta. Ventajas e inconvenientes”. JORNADAS Gestión de 
vectores ambientales en los cascos históricos de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 
España.  Santiago de Compostela. 

- 2017. Ponencia: “Separación y recogida selectiva de residuos orgánicos”. Consorcio Valencia 
Interior, Valencia. 

 
 
CAMPANYES DE COMUNICACIÓ: 
 

- 2019. Campanya d’implantació de la recollida selectiva porta a porta al municipi de Vila-
rodona. 

 
 
 
 


