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

Lloc i data de naixement

PERE MATEU I SOLER

Barcelona, 2 de juliol de 1960

Càrrec actual

Director de Xarxa Ferroviària i Projectes
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), MBA per
ESADE (Promoció 1993)

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

Fins 1988 a construccions Rovires SA, Empresa constructora al front a l’edificació de diverses naus
industrials.
Entre 1988 i 1989 a GPO, gestió de projectes i obres. Redacció dels projectes de la nova xarxa de grans
col·lectors de la Vila Olímpica i Ronda Litoral.
Entre 1989 i 1996 Gerència Urbanística Port 2000, Autoritat Portuària de Barcelona. Al front de les obres
d’infraestructures de la renovació del Port Vell.
Des de 1996 a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya com a Cap de Projectes d’Instal·lacions Fitxes,
Director de Projectes i Director de Xarxa Ferroviària i Projectes.

Informació addicional
Altra informació rellevant

Actualment, és representant d’FGC al sots comitès d’Instal·lacions Fitxes de la Unió Internacional del transport
Públic.
Des del 2017, presideix aquest sots comitè format per experts ferroviaris d’arreu del mon i el representa en el
comitè de Metros en el mateix Organisme Internacional.
Membre en representació del col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports del Consell per a la millora de
l’accessibilitat de Catalunya.

Localitat i data

Barcelona, 16 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.

