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

Lloc i data de naixement

ESTHER GARCÍA TORRALBO

Barcelona, 8 de març de 1971

Càrrec actual

Directora de Material Mòbil
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)

Enginyera tècnica en Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya

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

Des de 1996 fins a 2004 va treballar a l’empresa Alstom Transporte SA, primer com a enginyera d’ofertes
ferroviàries en el departament de Desenvolupament de Negoci, i posteriorment va ser responsable
d’enginyeria del projecte Euromed en la Unitat de Negoci AVE Llarga Distància, formant part de l’equip que
va iniciar la posada en servei del projecte i la seva consolidació.
Des de 2004 a 2016 va treballar a l’empresa Nertus Mantenimiento Ferroviario (empresa mixta dels
accionistes Siemens-Renfe), primer com a responsable d’Enginyeria i Qualitat, liderant el desenvolupament
d’un sistema integral de gestió; i posteriorment, com a responsable d’àrea de Negoci BCN, dins la Direcció
d’Operacions de Rodalies i Regionals, per fer la gestió tècnica, econòmica i organitzativa de tots els
projectes.
Des del 3 de març de 2016 és directora de Material Mòbil a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Informació addicional
Altra informació rellevant

Va ser auditora de projectes a nivell internacional del Programa MBR (Maintenance Business Review), de
Siemens (2006)
Va ser ponent dels casos pràctics de Management de Projectes de Siemens (2008)
És auditora interna de processos ISO 9001 i ISO 14001.

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.

