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

Lloc i data de naixement

JULIANA VILERT BARNET

Mataró, 15 de gener de 1965

Càrrec actual

Directora d’FGC Organització i Persones
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)

Llicenciatura en Filosofia i Ciències de l'Educació, branca de Psicologia en l'opció de Clínica per la Universitat
de Barcelona (1988).
Part lectiva complerta del Mestratge en Neuropsicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1990); del
Mestratge en Criminologia i Execució Penal per la Universitat Autònoma de Barcelona (1994) i del Programa
de Doctorat Influència Social: processos i efectes del Departament de Psicologia Social de la Universitat de
Barcelona (1996).
Mestratge en Alta Funció Directiva per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (2009).
Curs Superior de Gestió de la Innovació en les Administracions Públiques per l’INAP (2015).
Postgrau en Postgrau en Pensament i Creativitat per La Salle (2019)
Funcionària de carrera del Cos de Titulació Superior, psicologia de la Generalitat de Catalunya (des del 13 de
gener de 1994, en excedència des del 15 de juliol de 2015).

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

Tècnic superior, psicòleg en la Secció de Classificació del Servei de Rehabilitació de la Direcció de Serveis
Penitenciaris del Departament de Justícia (des del 2 de març de 1992 a l’1 de febrer de 1998).
Cap de la Secció de Selecció i Avaluació del Servei de Selecció, Avaluació i Seguiment de l'Escola de Policia
de Catalunya del Departament d'Interior (des de l'1 de febrer de 1998 a l’1 de novembre de 2006).
Inspectora de la Inspecció General de Serveis de Personal de la Direcció General de Modernització al
Departament de Governació i Administracions Públiques (des de l’1 de novembre de 2006 a 31 de juliol de
2007).
Subdirectora General de Gestió de Recursos Humans a la Direcció General de Funció Pública al Departament
de Governació i Administracions Públiques (des de l’1 d’agost de 2007 a 31 de març de 2011).
Cap de l’Àrea de Planificació i Anàlisi de Recursos Humans i Difusió –lloc assimilat orgànicament a subdirecció
general-. Secretaria d’Administració i Funció Pública (SAFP). Departament de Governació i Relacions
Institucionals (des del 31 de març de 2011 al 15 de juliol de 2015, ocupat des de l’1 d’abril de 2011).
Directora d’FGC Direcció Social Corporativa, actualment FGC Organització i Persones, de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (des de 15 de juliol de 2015)

Informació addicional
Altra informació rellevant

Consultora de Psicologia de la Personalitat de la Universitat Oberta de Catalunya en la Llicenciatura/Grau de
Psicopedagogia i la de Psicologia (des del 1995 al 2012). Actualment, Consultora de Gestió d’Equips de
Treball en el Grau de Relacions laborals.
Presidenta de la Fundació Factor Humà (des del 24 de març de 2017).
Membre del Patronat de la Fundació Institut d’Educació Continua- -Barcelona School of Management- de la
Universitat Pompeu Fabra, en representació d’FGC (des del juliol de 2017 fins juny de 209).
Vicepresidenta del Patronat de la Fundació Institut d’Educació Continua de la Universitat Pompeu Fabra, en
representació d’FGC (des del juny de 2019).
Vicepresidenta del Consell Rector de Fundació Institut d’Educació Continua de la Universitat Pompeu Fabra
en representació d’FGC (des del juny de 2019).
Membre del Consell de Govern de la Barcelona School of Management centre adscrit a la Universitat Pompeu
Fabra, en representació d’FGC (des del juny de 2019).
Membre de la Comissió de Gestió i Desenvolupament de Persones i de la Comissió de Gestió de recursos
humans de Metro de la Asociación de Transporte Urbano Colectivo (ACTUC).
Membre del grup de treball per al disseny i proposta del Pla d’Acció del Pla Nacional de Valors en l’àmbit
Organitzacions i Administracions Públiques (2015).
Membre del Consell de redacció del Butlletí de la Funció Directiva “Escola Innovació” de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya (des de l’agost de 2007 fins a desembre 2010).
Sòcia de l’Associació 50a50, associació sense ànim de lucre sorgida de l’Observatori Dona, Empresa i
Economia (ODEE) de la Cambra de Comerç de Barcelona i fundada l’any 2017 i que vetlla per posar en valor
el talent femení i aconseguir el 50% de representació femenina als llocs de presa de decisió d’institucions,
organismes i empreses.
Localitat i data

Barcelona, 25 de setembre de 2019
Signatura
Firmado

RI037R0136

Juliana Vilert digitalmente por
Vilert
Barnet - DNI Juliana
Barnet - DNI
38797011J 38797011J (AUT)
Fecha: 2019.09.25
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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.

