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Summary
Josep Lluis Monte Galiano
08012, Barcelona
Tlf: +34.646.60.12.20
moga@moga.cat
M'apassionen les metodologies de gestió de projectes i de cicle de vida del desenvolupament, i m'agrada
implantar-les, aplicar-les, practicar-les, fomentar-les, etc. Intento crear entorns on hi hagi un equilibri entre les
accions de "contracte" i de "comunicació". Documentació EFECTIVA per sobre de documentació exhaustiva; i
comunicació directa i acords pràctics per sobre de mails i reunions extensives
M'agrada SCRUM. És efectiu si s'aplica integrament. Però també m'agraden molts aspectes de PRINCE2 i PMP
que crec que no son en absolut incompatibles
A banda d'estudiar i implantar metodologies, òbviament les practico en els projectes que em son confiats, com a
Project Manager, Scrum Master, Product Owner o com sigui útil
PRINCE2 Practicioner certified i Professional Scrum Màster per Scrum.org. Consultor informàtic des de fa
20 anys en direcció de projectes de construcció de programari, PMOs i implantació d’estratègies de gestió de
projectes TIC en organitzacions, sobre tecnologies .NET winforms i ASP, Java, PHP, SQL Server, Oracle,
MySQL, HTML5, CSS3, Phonegap, etc
Màster en Educació i TIC (e-Learning) per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Enginyer Superior en
Informàtica per la Universitat Oberta de Catalunya, (UOC). Col·laborador docent del Màster en Educació i
TIC, (eLearning), en les especialitats de Disseny Tecnopedagògic i Treball Final de Màster
Més informació a: http://www.moga.cat/pagines/cv.html

Education
Universitat Oberta de Catalunya
2n cicle enginyeria informàtica, 2n cicle enginyeria informàtica, 2009 - 2013
Universitat Oberta de Catalunya
Màster en Educació i TIC, (eLearning), Màster en Educació i TIC, (eLearning), 2007 - 2008
Universitat Oberta de Catalunya
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Enginyeria tècnica en informàtica de gestió, Enginyeria tècnica en informàtica de gestió, 2001 - 2006

Certifications
PRINCE2 Practicioner - Gestió de projectes
APM Group
July 2011
Metodologia i gestió de projectes informàtics, (PMBOK)
Universitat Oberta de Catalunya
February 2011
PSM1 - Professional Scrum Master I
Scrum.org
February 2014
ESF - Expert Scrum Foundations
European Scrum
February 2014

Experience
SCRUM Trainer at Some learning schools
November 2015 - Present (DURATION.year)
Formador SCRUM per a empreses TIC, equips de desenvolupament, analistes i caps de projecte
TIC Project Manager at Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
July 2015 - Present (DURATION.year DURATION.months)
UOC - Universitat Oberta de Catalunya. Project Manager at IT area
Implantació de Google Apps com a eina primària de treball col·laboratiu en l'àmbit de gestió i universitari.
Reptes: Adaptació tecnològica, gestió del canvi, acompanyament, formació, planificació a llarg termini
Col·laborador docent at UOC
February 2010 - Present (DURATION.years DURATION.months)
Docent del Treball Final del Màster d'Educació i TIC, (eLearning). I de l'assignatura de "Fonaments del
disseny tecnopedagògic" del mateix Màster
Project Manager at Setting Consultoria
March 2008 - June 2015 (DURATION.years DURATION.months)
Direcció de cartera de projectes:
- En Gerència Teritorial Catalunya Central, (ICS): Direcció de diversos projectes de desenvolupament i
implantació, en àmbits de gestió del manteniment normatiu i preventiu dels edificis, interfície mòbil, control
d'alarmes, gestió d'estadístiques web i implantació de mètodes de qualitat en diversos aspectes de gestió.
Direcció de projecte
- En Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, (Protecció Civil de Catalunya): Direcció de
projecte del sistema d'informació per la generació i gestió de plans de protecció civil local
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- En Hospital de Sant Pau: Anàlisi i construcció d'un sistema de contingència per a consulta de dades crítiques
de pacient en situacions de compromís del sistema TIC
Redisseny de processos i qualitat:
- En OT-PISE, (Oficina Tècnica de la Plataforma Integrada de Seguretat i Emergències): Implantació de la
metodologia per la gestió de projectes, (ESPRIT), i la metodologia per al desenvolupament dels Sistemes
d’Informació, (Mètrica V3).
- En Oficina d'Avaluació Ambiental: Suport i formació a consultors, (3), per la recollida, anàlisi, diagramació
i proposta de millores en la gestió de processos de la Oficina d’Avaluació Ambiental de la Generalitat de
Catalunya.
Anàlisi:
- En Setting Consultoria: Anàlisi per la creació d'un nou sistema de producció basat en liferay
- En Grifols: Implantació de metodologies per a l’anàlisi, desenvolupament i manteniment de Sistemes
d’Informació per a GRIFOLS, en base a estàndards de desenvolupament OO i Mètrica V3.
- En SEM, (Servei d’Emergències Mèdiques de Catalunya): Anàlisi funcional emprant la metodologia
Mètrica V3 per a diversos projectes per al SEM. Elaboració en base als documents ASI i DSI de Mètrica.
Interlocució entre l’equip de desenvolupament i el client. Suport a l’equip de desenvolupament.

Tecnologies i mètodes
- PRINCE2, Metrica V3, SCRUM, Kanban
- .NET 4 (C#), Java, PHP, Phonegap, HTML5
- MySQL, Oracle, SQLServer
Oficina de projectes at SETTING en Parc Sanitari Sant Joan de Déu
June 2009 - June 2012 (DURATION.years DURATION.month)
Implantació d’una metodologia basada en PM-BOK, ESPRIT i MètricaV3 que cobreix:
• La gestió dels projectes en els aspectes següents:
a. Planificació
b. Gestió de riscos
c. Pressupost
d. Assegurament de la qualitat
• Estàndard documental per la construcció de Sistemes d’Informació i implantació de sistemes, basat en
Mètrica V3
• Alguns aspectes de la metodologia àgil SCRUM
Construcció d’un Sistema d’Informació per a donar suport a aquesta gestió.
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Responsable d'aplicacions at FLUIDRA
May 2007 - February 2008 (DURATION.months)
- Anàlisi i implementació d’aplicacions en C# + SQL Server 2005 + Reporting Services + WWF en entorns
ERP, CRM i BPM.
- Intranet corporativa en ASP.NET C#.
- Implantació del sistema eLearning corporatiu, (IBM LMS Portal).
- Bussiness Intelligent Cognos 8, (Analysis Studio, Query Studio i Report Studio).
Tecnologies i mètodes:
C#, WWF, ASP.NET, SQL-Server. SQL Server Reporting Services. UML. Cognos8, (Analysis Studio, Query
Studio i Report Studio).
Consultor R+D at Telefónica R+D, (TID)
November 2006 - May 2007 (DURATION.months)
Diversos projectes en l'àmbit de la recerca i desenvolupament:
- Tasques de recerca sobre eines col•laboratives, gestió del coneixement, CMS, ECM i virtualització.
Laboratori de productes OpenSource i comercials, (sobre Linux i Windows)
- Desenvolupament d’una web, (ASP.NET), amb el repositori d’informació dels projectes de la divisió.
- Tasques d’investigació de la tecnologia .NET 3.0 Windows Presentation Fundation per a desenvolupaments
a clients en aquesta tecnologia. Creació de demos.
- Arquitectura de programari i de sistemes dels projectes de la divisió.
- Manteniment dels sistemes de servidors de la divisió, (Windows 2003 Server, Linux i Solaris).
Tecnologies i mètodes:
C#, ASP.NET, SQL-Server. Arquitectura de software. UML. Normes de qualitat. Metodologies de
documentació i de desenvolupament. .NET 3.0 Windows Presentation Fundation 3.0, (WPF). Linux,
Windows 2003 Storage Server.
Responsable departament de software at Intervida
April 2006 - November 2006 (DURATION.months)
Responsable del manteniment i evolució del software propi, (VB.NET), i general de l’organització. Disseny
i desenvolupament de nou software CRM per l’organització, (desenvolupament intern pel departament en
VB.NET)
Tecnologies i métodes:
VB6 i VB.NET, SQL Server 2000, XML, Automatització amb Office, (Llistats dinàmics amb Excel i
mailings amb Word). Source Safe. Components Infragistics.
Analista programador senior at Desigual (Europyme)
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January 2005 - April 2006 (DURATION.year DURATION.months)
En una factoria de software ERP especialitzada en l’àmbit tèxtil. On he desenvolupat les següents funcions :
- Anàlisi de requeriments en detall. En contacte directe amb els usuaris clau.
- Gestió de canvis. Implantació. Posada en marxa. Suport i gestió de proves d’acceptació.
- Analista funcional i orgànic de projectes en .NET. Desenvolupament de diversos projectes en .NET.
- Responsable de la definició dels mecanismes tècnics i estris per fer possible la convivència de VB6 i .NET
en una mateixa aplicació.
- Participació en la selecció, definició i aplicació dels patrons de disseny i estàndards de programació.
- Formalització i disseny, (funcional i orgànic), de les regles de negoci. Definició detallada i
desenvolupament de la capa de negoci.
- Manteniment correctiu, (priorització i resolució d’incidències), i evolutiu, (priorització, anàlisi d’impacte i
desenvolupament).
Altres funcions derivades del meu càrrec:
- Presentacions comercials i proves de validació d’entregables i finals amb el client.
- Suport tècnic a consultors i comercials en la recollida de requeriments que aquests fan.
El major repte en aquesta empresa ha estat participar activament en l’anàlisi orgànic del projecte de migració
complerta de l’aplicatiu de la empresa de VB6 a VB.NET que s’està realitzant. I posteriorment implementarlo.
Tecnologies i métodes:
VB6 i VB.NET, SQL Server 2000, XML, XSL, Crystal reports 8.5 i Cristal Reports .NET. Sourcesafe.
Components XTraGrid i XTraTools. Entorn de treball remot Citrix.
Responsable departament informàtica at Facil Mobel
1995 - 2004 (DURATION.years)
Manteniment de software, modificacions i ampliacions de funcionalitats de les aplicacions de la empresa.
Desenvolupament, (definició i implementació), de nous projectes de software; integrant sempre amb les
infraestructures existents, (AS/400 i W2000 server).
La Intranet i la web de la empresa. Aplicacions de comunicació i sincronització de rebuts i comandes amb
les sucursals de la empresa, mitjançant comunicacions FTP. Gestió i conciliació de rebuts i enllaç amb
comptabilitat. Desenvolupament d’aplicacions de logística i producció basats en SQL-Server i BD AS/400;
integrant amb dades existents i creant-ne de noves.
En tots els projectes en aquesta empresa he fet servir principalment .NET, VB6, ASP, ASP.NET i Java.
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Altres projectes: Desenvolupament de solucions per l’efecte 2000. Detecció, definició, gestió i
desenvolupament de les accions necessàries per el traspàs al Euro. Gestió del projecte per la obtenció del
ISO 9001. També habitualment he fet labors d’atenció i resolució de problemes de maquinari i programari a
usuaris remots i presencials. Gestió del parc informàtic de la empresa, (control, compres, manteniment, etc.).
Tecnologies i métodes:
VB5 i 6. .NET. ASP i ASP.NET. Java J2SE 1.4. Crystal Reports. BBDD AS/400 i SQL Server. Entorn
OS/400. Consultes Qry400.

Courses
Independent Coursework
Curs PIMEC de Gestió del temps + Organització
personal

NetMind JJM216

Curs PIMEC de Tècniques de negociació

NetMind JJM206

Projects
infoFires
December 2013 to Present
Members:Josep Lluis Monte Galiano
infoFires. Totes les festes de Catalunya al teu Android
infoFires és un repositori d'esdeveniments culturals a tot Catalunya.
- Mercats setmanals
- Festes Majors i festes locals
- Mercats coberts
- Pastorets, pessebres vivents, passions i fires nadalenques
- Salons d'infància, fires infantils i joguines
- Festes populars
- Fires i mercats tradicionals
- Fires sectorials
- Esdeveniments culturals, musicals i esportius
Informació: www.moga.cat/fires
Twtter: @infofires
Facebook: www.facebook.com/infofires
Banner: http://www.moga.cat/pagines/mobils/infoFires.png
iAnchor
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January 2013 to Present
Members:Josep Lluis Monte Galiano
Tienes cualquier objeto del que quieres saber que sigue estando ahí cuando no lo ves? Embarcaciones,
vehiculos.... iAnchor envia alarmas presenciales o mensajes SMS, llamada, twitter o mail cuando el elemento
controlado supera una distáncia predeterminada.
Posicionamiento en google maps. Envio de mensajes con enlace a google maps
Posicionamiento en modo rádar.
Puedes solicitar en cualquier momento que te envie la información del estado, enviando 'iAnchor SMS',
'iAnchor Twitter' o 'iAnchor mail' al telèfono que está controlando la embarcación
Características:
- Geolocalización
- Medición en metros y yardas
- Modo rádar y modo mapa, (google maps)
- Creación de perfiles de alarma
- Alarmas presenciales: Sonido y vibración
- Alarmas de mensaje: SMS, email y Twitter
- Alarma de llamada: El teléfono te llama en caso de alarma
- Envia un SMS con la palabra 'iAnchor SMS', 'iAnchor Twitter' o 'iAnchor email'. Recibirás
automáticamente un mensaje con la situación en tiempo real
- Alarma de bateria baja y bateria crítica
- Alarma de error del GPS
- Todas las alarmas son automáticas. No necesitan confirmación del usuario
- Conversor de distáncias en medidas náuticas
Banner: http://www.moga.cat/pagines/mobils/iAnchor%20banner.png

Publications
Implantar SCRUM amb èxit
UOC Publishing June 30, 2015
Authors: Josep Lluis Monte Galiano
Scrum persegueix no només obtenir resultats, sinó obtenir-los de manera que tothom que hi participa en el
procés se senti satisfet. Per assolir aquest objectiu principal, Scrum proposa una série de premisses que son
generals per al projecte i per la gent que hi està implicada, i que fan especial èmfasi en l'establiment de vies
de comunicació eficients
ISBN: 978-84-9064-712-7
Llista de documents i publicacions
http://www.moga.cat/pagines/cv.html December 2012
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Authors: Josep Lluis Monte Galiano
Pàgina web amb la llista de les meves publicacions
Agile development introducing: SCRUM
http://www.moga.cat/docs/agils/Introducing_SCRUM_EN.pdf October 1, 2014
Authors: Josep Lluis Monte Galiano
PRINCE2 Processos i documents
http://www.slideshare.net/jlmoga/prince2-processos-i-documents?ref=http://www.linkedin.com/profile/edit?
trk=tab_pro February 2012
Authors: Josep Lluis Monte Galiano
Descripció esquemàtica dels principals processos i productes del mètode amb PRINCE2
Presentació metodològica basada en Metrica V3
http://www.moga.cat/docs/metrica/DOC%20MOGA%2020110801%20V01%20Presentacio
%20metodologia.pdf August 2011
Authors: Josep Lluis Monte Galiano
Presentació d'una base documental i estructuració d'un flux de documents en base a Mètrica V3
Introducció a la gestió de projectes amb PRINCE2
http://www.moga.cat/docs/prince2/Introduccio_a_la_gestio_de_projectes_amb_PRINCE2.pdf August 2011
Authors: Josep Lluis Monte Galiano
Aquest document presenta un mètode de gestió de projectes en base a PRINCE2

Languages
Inglés
Francés

(LANGUAGE_PROFICIENCY.professional_working)
(LANGUAGE_PROFICIENCY.elementary)

Skills & Expertise
Scrum
Desarrollo de software
PRINCE2
Gestió de projectes
Gestión de proyectos de software
Metodologías ágiles
PMP
Certificación PMP
direcció de grups
Desarrollo web
Team Leadership
Consultoria
HTML5
Liderazgo de equipos
rigor
Software Development
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Android
E-Learning
Team Building
Agile Methodologies
Processos de negoci
eLearning
HTML 5
Agile Project Management
UML
kanban
IT Management
Software Project Management
XML
Java
Oracle
Microsoft SQL Server
Linux
.NET
C#

Interests
En l'àmbit de les TIC m'apassiona tot el relatiu a l'enginyeria de programari i els mètodes de gestió de projecte,
ja siguin predictives o àgils. I últimament m'interessa molt la conjunció de mètodes predictius amb SCRUM i
Kanban.
En l'àmbit del eLearning, m'interessa la literatura sobre l'ús de les TIC en pedagogia com a mitjà i no com a fi.
En l'àmbit de les aficions, dedico gran part del meu temps lliure a la fotografia i al senderisme. I si em queda
una mica de temps, sóc aficionat al pàdel

Test Scores
PRINCE2 Practicioner
July 2011 Score:90 de 108
Certificació oficial APM Group
PSM1 Scrum Master - Scrum.org
February 2014 Score:91%
Qualificació exàmen oficial Scrum Master de Scrum.org
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Josep Lluis Monte Galiano
Direcció de projectes TIC. PRINCE2 Practicioner y Scrum Master
moga@moga.cat

1 person has recommended Josep Lluis
"Josep Lluis lideró el desarrollo de la Metodología de Gestión de Proyectos que utilizamos en Parc Sanitari
Sant Joan de Déu. También nos ayudó a poner en marcha la Oficina de Proyectos. Josep Lluis es un
profesional de dilatada experiencia y capacidades analítica y metodológica."
— Francisco Mochon Duro, was Josep Lluis's client
Contact Josep Lluis on LinkedIn
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