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

LLUÍS HUGUET i VIÑALLONGA

Lloc i data de naixement

Santa Perpètua de Mogoda, 23 de maig de 1958

Càrrec actual

Director Economicofinancer i Jurídic
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)

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB (1975-1980)
Programa de Desenvolupament Directiu, ESADE (1984-1985)
Cursos de perfeccionament a Escoles de Negoci i altres (EADA, ESADE, IESE, Escola d’Administració
Pública, Col·legi d’Economistes de Catalunya i Foment del Treball).

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

Entre els mesos de novembre de 1982 i febrer de 1987, a Grupo Vitalicio va ocupar els càrrec de cap de
Planificació i Control de Gestió (des de l’1 de juny de 1985 fins al 28 de febrer de 1987) en dependència del
director general, subdirector de la direcció de la central de Madrid (des de l’1 d’octubre de 1984 fins a l’1 de
juny de 1985), cap de comptabilitat externa (des de l’1 de setembre de 1983 fins al 30 de setembre de 1984), i
tècnic de l’àrea economicofinancera (des de l’1 de novembre de 1982 fins a l’1 d’agost de 1983). També ha
estat representant en les agrupacions patronal d’ICEA i UNESPA.
Entre els mesos de març de 1987 i juny de 1993 a l’empresa BIOIBÉRICA, SA va ocupar els càrrecs de
subdirector general (Àrea Econòmica, Comercial i Recursos Humans) (des de l’1 de febrer de 1990 fins al
30 de juny de 1993) en dependència del conseller delegat, director Economicofinancer (des del 2 de maig
de 1989 fins al 31 de gener de 1990) i adjunt al director general-conseller delegat (des de l’1 de març de
1987 fins a l’1 de maig de 1989). També va ser secretari del Consell d’Administració de Bioibérica, SA, vocal
de Fidia Spa, representant de Bioibérica, SA en el Consell d’Administració d’Impex Química, SA.
Participació en diferents comissions de Foment del Treball.
Des de juliol de 1993 ha desenvolupat la seva activitat professional a Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya. Actualment és director de l’àrea FGC Economicofinancera i Jurídica (des de maig de 2004). Amb
anterioritat havia estat director de l’àrea Economicofinancera d’Administració Corporativa (des de l’1 de
setembre de 2000 fins a l’11 de maig de 2004), director de l’àrea Economicofinancera (des del 15 de març
de 1999 fins al 31 d’agost de 2000), responsable de l’auditoria econòmica (des de l’1 de desembre de 1996
fins al 14 de març de 1999), i cap de Serveis Econòmics (des de l’1 de juliol de 1993 fins al 30 de novembre
de 1996).
En l’actualitat, en representació d’FGC, és administrador de Valter, SA; SOCMOBILITAT, SA; Autometro,
SA i Cargometro, SA. També ha estat administrador únic de Viatges de Muntanya, SA.
En representació d’FGC, és membre de diferents comissions, entre d’altres, la Comissió de Seguiment del
Contracte Programa amb l’ATM; i membre del Comitè de Directors Economicofinancers del sector ferroviari.
També ha estat ser membre de la Comissió de Seguiment del Contracte Programa entre l’Administració
General de l’Estat, membre i secretari de la Comissió de Seguiment del Contracte Programa entre la
Generalitat de Catalunya i FGC i membre del Comitè Organitzador del Campionat del Món d’Snowboard La
Molina 2011.

Informació addicional
Altra informació rellevant

L’any 2008 va ser reconegut per KPMG i Actualidad Económica com un dels 100 financers de l’any.
Localitat i data

Barcelona, 28 de setembre 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.

