Consell d’Administració
Composició
20 de juliol de 2021

Consell d’Administració
Estatuts
de Ferrocarrils de
la Generalitat de
Catalunya
Decret 5 de setembte de 1979
DOGC 29 del 10/10/1979

Administració de Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya
Article 8
FGC es regirà per un Consell
d’Administració que tindrà al
seu càrrec, amb plena
responsabilitat davant el
Govern de la Generalitat,
l’administració, gestió i direcció
de l’empresa.
Tots els membres del Consell
d’Administració seran
nomenats i separats pel Govern
a proposta del conseller de
Política Territorial i Obres
Públiques*.

*Actualment, Departament
de la Vicepresidència i de
Polítiques Digitals i Territori
(en tot el document)
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Consell d’Administració
Article 9
El president del Consell
d’Administració serà
lliurement designat pel Govern
a proposta del conseller de
Política Territorial i Obres
Públiques

Presidenta
(Des de juny de 2021)
Marta Subirà Roca
Presidenta
de Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya

Ocuparà la vicepresidència
un dels representants del
Departament de Política
Territorial i Obres Públiques
al Consell d’Administració
d’FGC

Vicepresident
(Des de setembre de 2018)
(Conseller des de març de 2011 a setembre de 2018)
Isidre Gavin Valls
Secretari de Territori i Mobilitat
Departament de la Vicepresidència
i de Polítiques Digitals i Territorilitat
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Consell d’Administració
Article 10
Seran membres del Consell
d’Administració:
Quatre persones
en representació del
departament de l’Administració
de la Generalitat competent en
matèria d’infraestructures i
mobilitat, amb rang mínim
de director general

Conseller

Consellera

(Des de juliol de 2021)

(Des de juliol de 2021)

Xavier Flores Garcia
Director general d’Infraestructures de Mobilitat
Departament de la
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

Mercè Rius Serra
Directora general
de Transports i Mobilitat
del Departament de la
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

Conseller
(Des de març de 2016)
Albert Alins Abad
Director general
de Polítiques de
Muntanya
Departament de la
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
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Consell d’Administració

Una persona
en representació del
departament de
l’Administració de la
Generalitat competent en
matèria d’economia i
finances, amb rang mínim de
director general

Conseller
(Des de juliol de 2021)
Miquel Buch Moya
President
d’Infraestructures de la
Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i
Hisenda

Una persona
en representació del
departament de
l’Administració de la
Generalitat competent en
matèria de turisme, amb rang
mínim de director general

Consellera
(Des de juliol de 2021)
Natàlia Mas Guix
Directora general d’Indústria
Departament d’Empresa i
Treball
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Consell d’Administració

Una persona
en representació del
departament de l’Administració
de la Generalitat competent en
matèria de seguretat pública,
amb rang mínim de director
general

Conseller
(Des de juliol de 2021)
Oriol Amorós March
Secretari general
Departament d’Interior

Una persona
en representació del
departament de l’Administració
de la Generalitat competent en
matèria d’esports, amb rang
mínim de director general

Consellera
(Des de juliol de 2021)
Anna Caula Paretas
Secretaria general
de l’Esport
Departament de Presidència
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Consell d’Administració

Una persona
en representació de l’Autoritat
del Transport Metropolità,
Consorci per a la coordinació
del sistema metropolità de
transport públic de l’àrea de
Barcelona

Conseller
(Des de març de 2016)
(Conseller d’agost de 2002 a gener
de 2004)
Pere Torres Grau
Director general
de l’Autoritat del
Transport Metropolità
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Consell d’Administració

Quatre persones
en representació dels municipis
als quals FGC presta serveis

Conseller

Conseller

(Des de setembre de 2020)

(Des de setembre de 2020)

Xavier Fonollosa Comas
Alcalde de Martorell

Xavier Boquete Saiz
Alcalde de Masquefa

Consellera

Consellera

(Des de setembre de 2020)

(Des de setembre de 2020)

Marta Farrés Falgueras
Alcaldessa de Sabadell

M. Pilar Cases Lopetegui
Alcaldessa de Tremp
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Consell d’Administració

Una persona
en representació de
l’Ajuntament de Barcelona

Consellera
(Des de setembre de 2019)
Janet Sanz Cid
Tinenta d’alcaldia
d’Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i
Mobilitat

Una persona
en representació de
l’Àrea Metropolitana de
Barcelona

Conseller
(Des de desembre de 2017)
Antoni Poveda Zapata
Vicepresident de
Transport i Mobilitat
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Consell d’Administració

Una persona
en representació de
l’Associació de Municipis per a
la Mobilitat i el Transport Urbà
(AMTU)

Conseller
(Des de novembre de 2015)
Jordi Xena Ibáñez
Vicepresident d’AMTU

Dues persones
amb experiència en gestió
d’empreses lliurement
proposades pel titular del
departament competent en
matèria d’infraestructures i
mobilitat

Conseller

Conseller

(Des de setembre de 2018)

(Des d’abril de 2019)

Jordi Baiget Cantons
SERMETRA

Constantí Serrallonga
Tintoré
Director general de
Fira de Barcelona
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Consell d’Administració

Dues persones
en representació del personal
laboral d’FGC

Conseller

Conseller

(Des de gener de 2015)

(Des d’agost de 2017)

Andrés Fuentes
Alarcon
Representant d’UGT

José Fernando
Herrera Jiménez
Representant de CCOO

Secretaria
del Consell d’Administració

Secretària
(Des de setembre de 2020)
Teresa Launes del Campo
Directora
d’Assessoria Jurídica
Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya
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