
 
 
 
 
 
 

 

CURRICULUM VITAE 
 

Dades Personals : 
 

 Joan R. Sánchez Tuomala 

D.N.I.:                41.738.131-P 

Nascut a:          Maó (Menorca) el 9 d’abril de 1973. 

Domicili:           C. Nou, 33 

07749 ES MIGJORN GRAN 

Menorca - Illes Balears 

Telèfon:               971- 370603 (fix) 

Carnet de conduir:      B1 

Estat civil:                    Casat 

  

  
 

La meva trajectòria: 
 

Llicenciat en economia, té una formació adreçada a l'àrea financera i organitzativa. En el període 1995-1997 realitza un Màster en 

Gestió i Administració Pública (Programa UAB-UPF-ESADE). Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra (Barcelona). Desenvolupa 

entre 1991-1995 la Llicenciatura de Ciències Econòmiques i Empresarials. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona. Compta amb una 

assistència a nombrosos seminaris i jornades sobre l'administració, gestió i polítiques sanitàries a Espanya. Assistència als cursos de 

doctorat d'economia pública de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (1997-98). Té formació acreditada sobre el finançament de 

les administracions públiques locals de la FEMP. 2001. Tècniques i models de qualitat en l'administració pública del MAP i la FEMP. 

2003. Tècniques i eines de gestió de qualitat. UOC. 2006. És avaluador del model EFQM d'excel·lència empresarial, havent superat el 

curs que a aquests efectes organitzar l'IDI a l'octubre de 2007. Té formació en tècniques de coaching i mentoring empresarial (tècniques 

de lideratge). Formació continuada CAEB. 2007-08. Ha realitzat formació sobre implantació de sistemes de gestió de qualitat basats en 

la norma ISO 14000 i Sistemes de Gestió per Processos. Programa formatiu IDI desenvolupat per formadors AENOR. Març i maig, 

2008.  

 

Els darrers 15 anys he dedicat la meva tasca professional a la consultoria de pimes, administracions públiques i ONGs en l’àmbit de les 

Illes Balears. Juntament amb el meu soci i amic, Salvador Taulé Ramírez fundam en 2004 PROQUAME. Més recentment, i després de 

desenvolupar tasques de formació i consultoria en marketing on-line (2008-2014) des de PROQUAME, fundam en 2012 una nova marca 

en col·laboració amb www.afcontext.com per a obrir una línia d’especialització en aquesta àrea de creixement: SOCIALCHEF 

(www.socialchef.es)  

 

SOCIALCHEF és la primera agència de Menorca dirigida a oferir serveis a empreses de marketing online amb especialització en el 

Social Medio Optimization (SMO) y e-mail marketing.  

http://www.afcontext.com/
http://www.socialchef.es/


 
 
 
 
 
 

Professionalment exerceix com a consultor des de novembre de 2004 quan va fundar l'empresa consultora PROQUAME 2005, SL amb 

la visió de ser un element distintiu d'excel·lència i creació de valor afegit en els projectes en què participa, volent ser una referència a 

Balears en la gestió de qualitat, oferint un servei integral a les empreses i entitats públiques de les illes.  

 

Anteriorment, entre 2003-04 ha exercit de Director Insular de Pressupostos i Qualitat del Departament de Serveis Generals del Consell 

Insular de Menorca desenvolupant funcions de direcció d'un equip de més de 70 persones amb responsabilitats sobre serveis 

d'intervenció, tresoreria, comptabilitat, secretaria, contractació, servei d'atenció al ciutadà i qualitat. Entre 1999-2003 exerceix de director 

econòmic del Consell Insular de Menorca i coordinador de l'àrea de Règim Intern i Hisenda. Actualment desenvolupa responsabilitats 

sobre les àrees d'intervenció, tresoreria, comptabilitat, secretaria, contractació, gestió de recursos humans. Participa en el disseny i 

desenvolupament dels projectes de Servei d'Atenció al Ciutadà - SAC-i Nova Seu del Consell de Menorca. Entre 1998-1999 exerceix de 

professor associat del Departament de Ciències Econòmiques de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Entre 1996-1999 és 

investigador del Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. En aquest centre, dirigit 

pels professors Guillem López Casasnovas i Vicente Ortún Rubio, he desenvolupat tasques de recerca i de gestió pròpia del centre. 

Finalment, entre novembre-desembre 1995: Pràctiques professionals en la consultora de serveis sanitaris CEGESA, ens pertany a 

l'asseguradora L'Aliança. 

 

Formació acadèmica: 
 

1995-97 : Mestratge Gestió i Administració Pública. Universitat Autónoma de Barcelona. Bellatera (Barcelona). 

1991-95 : Llicenciatura de Ciències Econòmiques i Empresarials. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona. 

1987-91 : Estudis d’Educació Secundària. Institut Ramis i Ramis de Maó i Institut Josep Mª Guàrdia d’Alaior. 

Menorca (Illes Balears). 

1978-87 : Estudis d’Educació Primària. Escola Pública Francesc d’Albranca. Es Migjorn Gran. Menorca (Illes 

Balears). 

 

Altra formació: 
 

Assistència a nombrosos seminaris i jornades sobre l’administració, gestió i polítiques sanitàries a Espanya. Assistència als cursos de 

doctorat d’economia pública de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (1997-98). 

 

Assistència de jornades específiques sobre: 

1. El finançament de les administracions públiques locals de la FEMP. 2001. 

2. Tècniques i models de qualitat a l’administració pública del MAP i la FEMP. 2003. 

3. Tècniques i eines de gestió de qualitat. UOC. 2006. 

4. Avaluador EFQM. UOC. 2007. 

5. Programa d’avaluadors del model EFQM de l’Institut per al Desenvolupament Industrial (IDI) del Govern de les Illes Balears. 

Avaluador acreditat per IDI. Núm. 99. 

6. Tècniques de coaching. Formació continuada CAEB. 2007.  

7. Implantació de sistemes de gestió de qualitat basats en la norma ISO 14000. Programa formatiu IDI. Març, 2008. 

8. Técnicas para el desarrollo de la creatividad: los 6 sombreros. Formació continuada CAEB. Abril, 2008. 

9. ISO 9001:Enfocament a processos. Programa formatiu IDI. Maig, 2008. 

10. Bussiness Mentoring. Formació continuada CAEB. Maig, 2008. 

11. Ventas de Altos Vuelos. Formació continuada CAEB. 2009. Maig 2009. 

12. Dirección en la gestión de RRHH. CAEB – TAMIB. Octubre 2009. 

 



 
 
 
 
 
Coneixement d’idiomes : El català i castellà són les meves llengües nadives. Domini de l’anglés a nivell escrit, llegit, parlat.  

 

Coneixements a nivell d’usuari de programes més habituals de tractament de text (WordPerfect, Word de Microsoft), fulls de càlcul 

(Lotus, Excel de Microsoft), gestió de bases de dades (Dbase, Access de Microsoft) i de presentacions electròniques (Powerpoint). 

Experiència amb d’altres softwares més específics d’estadística (MicroTSP, SPSS) i d’edició de pàgines web (editors d’html, Frontpage 

de Microsoft). Domini de les eines de comunicació de correu electrònic (Outlook de Microsoft i Thunderbird) i de navegació per internet 

(Explorer de Microsoft, Mozilla, etc...).   

 

Experiència professional: 
 

2012-Act: Soci fundador i consultor de la marca SOCIALCHEF. Firma dedicada al marketing online, amb 

especialització en el SMO i email marketing. www.socialchef.es  

2004-Act: Soci i consultor de l’empresa ProQuaMe 2005, SL. Firma dedicada a l’assessorament i consultoria 

financeres, organitzatives i tecnològiques. www.proquame.com.es  

2003-04: Director Insular de Pressupostos i Qualitat del Departament de Serveis Generals del Consell Insular de 

Menorca. 

1999-2003: Director econòmic del Consell Insular de Menorca i coordinador de l’àrea de Règim Intern i Hisenda. 

1998-99 : Professor associat del Departament de Ciències Econòmiques de la Universitat Pompeu Fabra de 

Barcelona. 

1996-99 : Investigador del Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) de la Universitat Pompeu Fabra, 

Barcelona. En aquest centre, dirigit pels professors Guillem López Casasnovas i Vicente Ortún Rubio, he 

desenvolupat tasques de recerca i de gestió pròpia del centre. 

Novembre-Desembre 1995 : Pràctiques professionals a la consultora de serveis sanitaris CEGESA, ens pertanyent a 

l’asseguradora L’Aliança.  

 

Experiència professional relacionada amb el programa SEERF: 
                   

Ítem Anys experiència Àrea d’experiència 

Temps d’experiència en assessorament i 

consultoria en models de negoci i 

elaboració de plans d’empresa i plans de 

viabilitat 

2004-Actualitat • Àrea de treball específica de PROQUAME (plans 

d’empresa emprant els sistemes de gestió EFQM i 

Business Model Canvas) 

• Especialistes en plans de viabilitat financers i valoracions 

d’empreses  

• Hem participat els 2 darrers anys en el programa SALUT 

JOVE fent seminaris a estudiants de tota Menorca sobre la 

creació d’empreses: http://salutjove.cime.es/  

Experiència com a formador a 

emprenedors en el procés de creació i 

consolidació 

2004-Actualitat • Formadors en àrees com estratègia, qualitat, redisseny de 

processos, habilitats directives, finances per a no financers 

• Catàleg de formació de PROQUAME: 

http://www.slideshare.net/SalvadorTaule/catlogo-de-

formacin-proquame-20132014  

• Formadors del projecte Pla TIC MENORCA amb 

SOCIALCHEF: http://formaciotic.cime.es/  

• Participants en el programa de formació de la Fundació 

Universitat-Empresa de la UIB, EBAP, JOVES 

http://www.socialchef.es/
http://www.proquame.com.es/
http://salutjove.cime.es/
http://www.slideshare.net/SalvadorTaule/catlogo-de-formacin-proquame-20132014
http://www.slideshare.net/SalvadorTaule/catlogo-de-formacin-proquame-20132014
http://formaciotic.cime.es/


 
 
 
 
 

EMPRESARIS, programa LEADER (productors locals)... 

Experiència pròpia com a emprenedor 2004-Actualitat • Fundador, socio y consultor de PROQUAME (2004-

Actualidad) 

• Fundador, socio y consultor de SOCIACHEF (2012-

Actualidad) 

Experiència pròpia com a inversor privat 2004-Actualitat • Socio inversor de la empresa SERVEIS SOCIALS 

BALEARS: http://serveissocialsbalears.com/  

 

Altres interessos: 
 

Membre fundador del Cercle d’Economia de Menorca (2011) en l’actualitat a la seva Junta Directiva. Responsable en Menorca de 

l’Associació de Joves Empresaris de Baleares (2011-2013). En aquesta etapa a Joves Empresaris he ajudat a impulsar, he participat i 

gaudit de projectes com www.innovem.es o http://elplatodejoves.com/   

 

Membre del Consell Social (2014) de l’Extensió Universitària de la UIB a Alaior (Menorca). 

 

Membre de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) en la seva secció de Ciències Socials. He participat activament en el projecte de 

BUTLLETI DE CONJUNTURA ECONOMICA de Menorca (projecte conjunt entre el Cercle d’Economia i OBSAM-IME): 

http://www.obsam.cat/sistemes-indicadors/index.php#butlleti  

 

Especial interès pels temes de gestió i direcció de l’administració pública així com d’aquells organismes pertanyents al tercer sector 

(associacions, ONGs,...) en el que he concentrat bona part de la meva formació. En relació als àmbits on he emfatitzat el meu treball 

més recent podem trobar l’anàlisi econòmica de la realitat dels serveis sanitaris, sociosanitaris i socials al nostre país. 

 

Contacte professional: 
 

C/ Sant Sebastià, 69 

07710 – Maó – Islas Baleares 

teléfono: +34 971 35 70 21 

móbil: +34 630 25 88 76 

email: joan@proquame.com.es   

linkedin: es.linkedin.com/in/joansancheztuomala  

facebook: facebook.com/joansancheztuomala  

twitter: twitter.com/joansanchez   

 

 

 

Data d’actualització: Novembre 2016. 

http://serveissocialsbalears.com/
http://www.innovem.es/
http://elplatodejoves.com/
http://www.obsam.cat/sistemes-indicadors/index.php#butlleti
mailto:joan@proquame.com.es
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