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

Lloc i data de naixement

ORIOL JUNCADELLA i FORTUNY

Barcelona, 31 d’octubre de 1962

Càrrec actual

Director d’FGC Operadora
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 Catalunya (promoció de 1988), Certificat
de Suficiència per a la docència i la recerca de la UPC (1993) i PDD IESE (promoció 1996)

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

Entre 1987 i 1988 va ser responsable de Projectes i Estudis de planificació de serveis a INYPSA.
Entre 1988 i 1990 va ser adjunt al director de l’Oficina del Pla General de l’Ajuntament de Sabadell, per al
desenvolupament del pla de mobilitat i el programa econòmic.
Des de 2011 és director d’FGC Operadora. Amb anterioritat, a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
ha estat director d’Operacions (2000-2011), coordinador de la Secretaria General Tècnica (1999-2000), cap
d’Estudis i Programes (1996-1999), cap de Desenvolupament Comercial (1993-1996) i adjunt al Cap de
Planejament (1990-1993).

Informació addicional
Altra informació rellevant

Actualment, és representant d’FGC en diferents comitès, comissions i diverses iniciatives de l’Administració i
la societat civil relacionades amb l’accessibilitat, la mobilitat, la seguretat i la intermodalitat, amb un elevat
contingut d’innovació.
També és membre de la Comissió d’Urbanisme i Mobilitat del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports,
membre del Grup de Treball d’Accessibilitat de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles i d'ATUC.
És professor del Curso General de Transportes Terrestres de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles,
en el mòdul “Explotación de líneas de àmbito regional”, professor del Programa del màster de Planificació i
Direcció de la Mobilitat de la UPC.
És professor coordinador de l’assignatura “Explotación Tècnica 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; coordinador del Curs d’Enginyeria Ferroviària del Col·legi d’Enginyers de Camins Canals i
Ports; professor del Curs d’Enginyeria de la Ciutat Intel·ligent del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i
Ports i coordinador del mòdul Gestió de la Seguretat i Sistemes de control, del curs.

És coordinador del Grupo de Expertos en Operaciones Ferroviarias de la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles; i coordinador del Observatorio del Civismo en el Transporte Ferroviario.
Localitat i data

Barcelona, 28 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,
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.

