Perfil i trajectòria professional dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya1
Dades d’identificació
Nom i cognoms

Lloc i data de naixement

Isidre Gavín i Valls

23/02/1963

Càrrec actual

Secretari d’Infraestructures i Mobilitat
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Departament de Territori i Sostenibilitat
Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

Enginyer tècnic agrícola per la UDL
Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

Diputat al Parlament de Catalunya (1984 – 1988 i 1990 - 2003)
President de la Diputació de Lleida (2003 - 2007)
Regidor a l’Ajuntament de Lleida (2003 - 2011)
Durant aquest temps ha estat membre de la Comissió d’Urbanisme, Vicepresident de l’Associació
Catalana de Municipis i membre de l’Assemblea de la Federación Española de Municipios y Provincias
Director General de la empresa pública Cimalsa (2011 – 2018)
President de la Terminal Intermodal Empordà, SL i membre del Consell d’Administració de l’Incasòl, de
Ferrocarrils de la Generalitat, d’Aeroports de Catalunya i d’altres
Secretari d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya (actualment)
President del Comitè Executiu de l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, President de la
empresa pública Ports de la Generalitat, President de l’empresa pública Aeroports de la Generalitat i
Vicepresident de Ferrocarrils de la Generalitat, President d’Ifercat

Informació addicional
Altra informació rellevant

FGAP 14 - ESADE Diploma en funció gerencial a les administracions públiques. EMPA-1.
EMPA-15 ESADE Executive Master in Public Administration
ESADE-16 Certificat en el programa de Direcció Estratègica i Gestió de la Col·laboració Publicoprivada
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Generalitat de Catalunya
Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge
Secretaria d’Administració
i Funció Pública

Localitat i data

Barcelona, 23.10.2019
Signatura

RI037R0136

2019.10.29
13:33:21
'00'01+

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.
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