Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1
Dades d’identificació
Nom i cognoms

Lloc i data de naixement

ALBERT SOLA MARTÍ

Ribes de Freser, 1 de juliol de 1955

Càrrec actual

Director d’FGC Turisme i Muntanya
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

Direcció de management, per EADA (1995)
Gestió i direcció d’empreses, per ICT (1995)
Direcció de Màrqueting, per ESADE (1995)

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

Oficial de 1a a l’Explotació de La Molina (des del 25 d’octubre de 1977 fins al 31 de desembre de 1985)
Cap d’Instal·lacions i Pistes de Vall de Núria (des de l’1 de gener de 1986 fins al 31 de desembre de 1986)
Cap d’Explotació de Vall de Núria (des de 1 de gener de 1987 fins al 31 de desembre de 1988)
Cap de la Divisió de Vall de Núria (des de l’1 de gener de 1989 fins al 28 de febrer de 2007).
Actualment és director d’FGC Turisme i Muntanya (des de 1 de març de 2007).

Informació addicional
Altra informació rellevant

Vicepresident 1r de l’Associació Catalana d’Estacions de Muntanya (ACEM)
Vocal de la Junta de l’Asociación Turística de Estaciones de Esquí i Montaña (ATUDEM)
Conseller del Consell Administració de Vallter, SA.
Localitat i data

Barcelona, 2 d’octubre de 2017
Signatura

RI037R0136
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1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La persona
signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen.

