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

Lloc i data de naixement

PERE CALVET TORDERA

Barcelona, 9 de novembre de 1961

Càrrec actual

Director general
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 l’Escola Tècnica Superior de Barcelona amb l’especialitat de
Transports.

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

Entre l’any 2008 i 2011 va ser director tècnic d’Ifercat (ens administrador de les noves infraestructures
ferroviàries de Catalunya).
Des de l’any 2011 és el director general de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Entre els anys 1999 i
2008, també a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, ha ocupat els càrrecs d’adjunt al cap de la Divisió
de Planejament i Estudis, responsable de la Coordinació dels Projectes i Obres d’Infraestructures, cap de la
Divisió d’Instal·lacions Fixes, i director de Projectes.

Informació addicional
Altra informació rellevant

Té la Distinció de la Medalla al mèrit professional concedida pel Colegio de Caminos, Canales y Puertos.
És president de la Unió Internacional del Transport Públic (UITP).
És president del saló Smart Mobility Word Congress de la Fira de Barcelona.
És membre de la Junta directiva de la Asociación de empresas gestoras de los Transportes Urbanos
Colectivos (ATUC)
És membre del Comitè Executiu de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
És responsable del mòdul d’Infraestructura Ferroviària del màster de Gestió Privada d’Infraestructures de la
Universitat Politècnica de Catalunya.
Localitat i data

Barcelona, 4 d’octubre 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.

