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

Lloc i data de naixement

ALBERT TORTAJADA i FLORES

Barcelona, 21 de desembre de 1961

Càrrec actual

Director d’FGC Infraestructura i d’FGC Internacional
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)

Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Barcelona (any 1985)

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

Enginyer de Camins, Canals i Ports a la consultoria privada, especialitzada en projectes ferroviaris (des de
1985 fins a 1990).
Des de 2011 és director d’FGC Infraestructura a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb plena
responsabilitat sobre el manteniment de les infraestructures, instal·lacions i material mòbil, i director d’FGC
Internacional. Amb anterioritat, A FGC, ha estat cap d'Instal·lacions Fixes (des de 1991 fins a 1996), director
d'Operacions (des de 1996 fins a 2000), director d'Explotació (des de 2000 fins a 2007), amb plena
responsabilitat sobre l’explotació ferroviària, i director de Desenvolupament i Planificació (des de 2007 fins
a 2011).

Informació addicional
Altra informació rellevant

President de l’Assemblea de Ferrocarrils Regionals i Suburbans de la Unió Internacional de Transports
Públics (UITP) entre 2001 i 2005.
Vicepresident de la Unió Internacional de Transports Públics des de maig de 2001 a maig 2005. Actualment
és vicepresident honorari d’aquesta institució.
Actualment és president de la Comissió R+D+i del Clúster ferroviari Railgrup.
També és representant d’FGC en el Consell Territorial de la mobilitat en l’àmbit del Pla de mobilitat urbana de
Sant Cugat del Vallès.
És professor de l’assignatura “Explotación Técnica de Infraestructuras Ferroviarias” del màster en Sistemas
Ferroviarios y Tracción Eléctrica, a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, de la
UPC.
Localitat i data

Barcelona, 29 de setembre de 2017
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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,
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