
 

Nom 

Emiliano Martínez Navarro 

 

Formació acadèmica 

Llicenciat en Ciències Econòmiques  
Màster en Prevenció de Riscos laborals 

 

Trajectòria professional 

 
Actualment estic a l’atur. 
 
2012 -2014:  GARMENTS FOR BOYS AMB GIRLS.  Empresa dedicada a la confecció de roba infantil i 

juvenil. Gestió de Producció i logística 
 
2008 -2012:  GICO SISTEMAS DE GESTION.  Empresa dedicada a la consultoria d’empreses en les 

àrees de seguritat i salut en el treball, qualitat, medi ambient, organització  industrial i 
estratègica i en el desenvolupament de sistemes d’informació.     
2008 - juliol 2008 Elaboració de documents estàndard per l’àrea comercial i 

administració.   
Juliol 2008 – juliol 2012 Avaluació de riscos generals, treball de camp i elaboració d’informes 

d’avaluació de riscos en ATLL. Treball de SPA. 
 
1995-Noviembre 2006:  CANVIBLOC.  Empresa dedicada a la fabricació de maquinaria per assemblatge 

de peces mitjançant cargolament (principalment) i reblat. Les màquines es construïen a mida de 
les necessitats del client, claus en mà. 

  
1995 – 2000         Treball combinat amb la realització d’estudis universitaris. 
   Delineant. Dissenyador de màquines. Documentalista de les 

instruccions de màquines i la informació complementària.  
2000-2001 Aplicació de normes CE de seguritat en màquines. Gestió de 

documentacions de màquines. 
2001-2003  Control de costos de Producción. Responsable aplicació Tècniques de 

qualitat ISO 9001. 
2003-Dic.2006  Gestió de Producción (adjunt al Director Prod.). Les principals funcions 

cobertes van ser: gestió d’ordres, tallers externs, recanvis, control costos, 
etc. Aplicació de normes CE de seguritat en màquines. 

 
1994-1995  NORGREN.   Fabricant de material pneumàtic.  

Delineant. Actualitzar documentació de planós constructius a nous processos.  
 
1990-1993  IRI S.A.   Enginyeria de fabricació de màquines especials clau en mà a mida del client.  

Delineant.  
  

1988-1990  UNIJAC.    Fabricant de màquines Jacquard, especials per al ram tèxtil i papereria, amb 
exportació pràcticament a tot el món. Delineant i responsable Oficina Técnica.  
 

Entre 1976-1988 coincidint amb els Estudis de Formació: 
Durant els meus anys de formació (abans i després del servei militar) vaig realitzar mentre 
estudiava diversos treballs: Muntador de caixes, Treballs al Magatzem així com a responsable de 
productes refrigerats i congelats en una Cadena de Supermercats, Operari filador en contínues 
de filar a empresa del sector tèxtil, Monitor de colònies d'integració de persones disminuïdes, 
etc. 

PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL  



 

 

 

 

Informació addicional 

• Actualment cursant un Màster de integració de sistemes integrals de Gestió. A distancia. 

 

 

Data d’actualització 

02/02/2016 

 

 

 

 


