ELS REPTES ACTUALS DEL TRANSPORT PÚBLIC
EL FINANÇAMENT I EL TRANSPORT A LA DEMANDA
8/JUNY/2016 — TEATRE CAN GOMÀ
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Pòrtic
Benvinguts i Benvingudes a la Jornada Catalana de la Mobilitat 2016. Enguany hem volgut posar-li títol
a la Jornada i centrar-la principalment en dos grans reptes que té actualment el sistema de transport
públic català i que estic convençut farà avançar enormement la qualitat dels serveis i millorar moltíssim la mobilitat dels nostres conciutadans.
En primer lloc, el nou finançament que vindrà gràcies a la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya, que ha de permetre estabilitzar i assegurar el manteniment present i futur del transport públic català. La mobilitat de les persones és un dret social que
cal garantir amb un finançament suficient i solidari, i aquesta llei, posa les bases per aconseguir-ho.
La Llei estableix la possibilitat d’accedir a noves fonts de recursos, dedicats a mantenir l’equilibri entre
ingressos i despeses d’explotació, i també a finançar noves formes de mobilitat com la bicicleta, serveis
compartits o serveis coneguts amb el nom de “transports a la demanda”.
Heus ací el segon gran repte que tenim al davant i que ja més d’un cop i de dos l’AMTU us en ha
parlat. L’AMTU és agent responsable, segons el Pla Director de Mobilitat (pdM) de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) 2013-2018, de facilitar la implantació dels serveis de transport a la
demanda, i és per això que seguim treballant per veure funcionar aquest model, que en alguns llocs
optimitza línies i en d’altres permet que el transport públic arribi on no arribava.
Avui coneixerem i debatrem algunes experiències i models europeus en aquests dos aspectes, però
també incorporem, per primera vegada, un bloc de sessions paral·leles per intentar donar cabuda a
la gran demanda que tenim per exposar projectes i experiències que us poden ser útils pels vostres
municipis.
Per mi és un gran honor poder assistir per primer cop com a President de l’AMTU a la Jornada, espero
que la gaudiu molt i agrair-vos a tots la vostra col·laboració i assistència, per tal que aquesta Jornada
sigui novament un gran èxit i un bon espai per retrobar-nos tots els implicats en la gestió i millora de la
mobilitat.
Rebeu una cordial salutació,

Il·lm. Sr. Jordi Xena i Ibàñez
President de l’AMTU
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programa
8.00 – 8.30		
Cafè de benvinguda ofert per
		

Conductor de la Jornada:
Josep Puigbó i Valeri
Periodista i director general d’UNDATIA Comunicació

Llicenciat en Ciències de la informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha dirigit i presentat espais informatius a
TV3 i TVE (Telenotícies, Telediario) i programes d’actualitat (Àgora, El debate de la 2...). També ha dirigit i conduit diversos
informatius a Catalunya ràdio. Va ser el primer director general de la cadena radiofònica Ona Catalana. Actualment, dirigeix
i presenta el programa d’entrevistes (S)avis a Televisió de Catalunya (Canal 33 i TV3).
@joseppuigbo

8.30 – 9.00		

Sessió d’obertura

		
Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo — Alcalde de Mollet del Vallès
@josepmonras

Il·lm. Sr. Jordi Xena i Ibàñez — President de l’AMTU i Alcalde de Santa Maria de Palautordera

@xenaij

		
Sr. Ricard Font i Hereu — Secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya
@territoricat
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9.00 – 10.10		

Sessió 1 – Experiències europees en serveis
de transports a la demanda

	Transporte a pedido
Médio Tejo (Portugal)
		
Sra. Maria do Céu Albuquerque — Presidenta de la Comunitat Intermunicipal de Médio Tejo
http://www.mediotejo.pt/

		Tisseó
		Toulouse (França)
Sr. Fabrice Marcon — President d’Alcis Groupe
http://www.alcis-groupe.fr/

		Kutsuplus
Helsinki (Finlàndia)
		
Sr. Kari Rissanen — Fundador de Kutsuplus i actual “Program Director at Helsinki Region Transport”
		

La visió de l’empresa operadora.
Els casos d’ALSA a Catalunya i a Espanya
Sr. Valeriano Díaz — Director d’ALSA / NATIONAL EXPRESS - Zona Mediterrània
https://www.alsa.es/

		
		
Col·loqui

10.10 – 10.40		

Esmorzar ofert per
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Ponents SessiÓ 1
Sra. Maria do Céu Albuquerque
Llicenciada en Bioquímica per la Universitat de Coimbra. Postgrau en Gestió de la Qualitat i Seguretat Alimentària per l’Institut Superior de Ciències de la Salut. Va iniciar la seva carrera com a investigadora a la Facultat de
Ciències de la Tecnologia de Coimbra. Posteriorment, va ser directora tècnica d’A. Logos (empresa de control
de qualitat del subministrament d’aigua i laboratori d’aigües residuals) i directora executiva de TAGUSVALLEY
(Parc científic i tecnològic). Des de 2009, és alcaldessa del municipi d’Abrantes i, des de l’octubre de 2013, és
presidenta de la Comunitat Intermunicipal de “Midle TAGUS”. Ha rebut diversos premis entre els que destaquen: Premi Tesla al Lideratge sostenible (2013) i Premi “personalitat de l’any” (atorgat pel diari “O Mirante”
a dones de l’àmbit de la política)(2011). Durant el seu mandat com a alcalde, el municipi d’Abrantes també ha
guanyat diversos premis.

Sr. Fabrice Marcon
President del Grup de Transport ALCIS, primer operador de transport a la demanda a Midi-Pyrénées. Llicenciat en Informàtica i en Matemàtiques Aplicades. El 2004 va treballar a la unitat informàtica (CRIA) com a
responsable de desenvolupament del projecte MAGRET de Toulousse. El 2007, Fabrice Marcon es va fer càrrec
de l’empresa familiar i va crear el grup ALCIS (format, a dia d’avui, per 5 entitats). Hi treballen més de 600
persones i el volum de negoci actual és de més de 22 M€.

Sr. Kari Rissanen
Llicenciat i doctorat en Enginyeria Elèctrica a la Universitat de Tecnologia de Tampere (Finlàndia), on va treballar com a científic de recerca abans d’unir-se a Nokia el 1989 on va dirigir, entre altres funcions, un concepte
innovador de desenvolupament i implementació a Finlàndia, Estats Units i Xina. Des de 2011, ha dirigit el
servei Kutsuplus a Hèlsinki a l’Autoritat Regional de Transport (HSL) de Finlàndia.

Sr. Valeriano Díaz
Director d’ Alsa/National Express, Zona Mediterrània, es va incorporar a la organització d’Alsa just quan va
acabar la Llicenciatura en Estadística, com a responsable del transport discrecional a la zona de Madrid. Posteriorment, va ocupar càrrecs de director a la zona d’Almeria i Barcelona, fins que l’any 2012, es va fer càrrec
de la direcció d’Alsa a la zona Mediterrània, que contempla els negocis de transport d’Alsa a Catalunya i a les
comunitats espanyoles de Valencia, Múrcia i Andalusia. Ha realitzat màsters de direcció, gestió d’empreses i
de recursos humans. Actualment, i a nivell associatiu, ocupa els següents càrrecs: President de la Comissió de
Mobilitat de la Confederació Andalusa d’ Empresaris, Vicepresident de l’ Associació de Transport de Viatgers
d’Andalusia (Fandabus) i membre del Comitè Executiu de la Federació Empresarial Catalana d’AutoTransport
de Viatgers (Fecav).
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Sessions paral·leles 10.40 — 11.50
Experiències directes del món local

10.40 — 11.50		

Sessió Paral·lela A — Auditori Teatre Municipal

		

Sessió patrocinada per

		

Experiències del municipi de Torres Vedras
i la xarxa CIVINET
Sra. Sandra Pedro — Cap de Divisió de la Gestió d’Àrees Urbanes Câmara Municipal de Torres Vedras

http://www.cm-tvedras.pt/

		
		
Premi Green Leaf
Sra. Olga Pozlevic — Cap del projecte “European Green Leaf” - Comissió Europea
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/

Experiències del municipi de Mollet del Vallès
Sr. Jordi Guimerà — Tècnic de mobilitat - Ajuntament de Mollet del Vallès
http://www.molletvalles.cat/

		
Irizar Group: la tecnologia del futur
		 Sr. Hector Olabe — Responsable del Programa d’Electromobilitat - IRIZAR
http://www.irizar.com/

		
Gas Natural Vehicular: un combustible econòmic,
sostenible i tecnològicament madur
Sr. David Fernández — Responsable de Gas Natural Vehicular (Gas Natural Distribución)
		
Col·loqui
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10.40 — 11.50 		

Sessió Paral·lela B — Sala de Dansa

		
Moderador de la sessió:
Sr. Oriol Juncadella - Director d’FGC Operadora
Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment és director d’FGC Operadora,
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Ha estat responsable de Projectes i Estudis de planificació a INYPSA (198788), i adjunt al director de l’Oficina del Pla General de l’Ajuntament de Sabadell (1988-90). Del 1990 al 1993, va ser
adjunt al cap de Planejament de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC); del 1993 al 1996, adjunt al cap de
Desenvolupament Comercial de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC); del 1996 al 1999, Cap d’Estudis i
Programes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC); del 1999 al 2000, Secretari General de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC); i del 2000 al 2011, Director d’Operacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC). Actualment també és representant d’FGC en diferents comitès, comissions i diverses iniciatives de l’administració i
la societat civil relacionades amb l’accessibilitat i la mobilitat.
http://www.fgc.cat/

		
Control de la potència en aparcaments municipals
Sr. Joan Pallisé — Responsable de la divisió de Producte Vehicle Elèctric - Circutor
http://circutor.es/es · @edjihe

	Impuls del vehicle elèctric a la Riera de Caldes
Sr. Eduard Jiménez — Cap de projectes de cooperació territorial - Ajuntament de
Santa Perpètua de Mogoda

http://www.staperpetua.cat/ · @drodriguezp_

Plans estratègics de mobilitat elèctrica per a municipis
Sr. David Rodríguez — Soci Director - Evectra
http://www.evectra.es/

		
Solucions de mobilitat elèctrica per al transport públic
Sra. Lourdes García — Responsable d’Innovació en Mobilitat Elèctrica - Endesa
http://endesavehiculoelectrico.com/
		
		 Big Data i Smart Mobility
		 Sr. Jorge Martín — Executiu de Vendes - Parkeon
http://www.parkeon.es/
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Ponents Sessions paral·leles
Sra. Sandra Pedro
Màster en Enginyeria Ambiental i Màster en Gestió i Polítiques del Medi Ambient. És la cap de la divisió de
gestió de les àrees urbanes del municipi de Torres Vedras. Ha participat en els grups de treball municipals que
coordinen la “Local Agenda 21”, el Pla d'Acció per a la Sostenibilitat Energètica (SEAP) i el Pla d'Adaptació al
Canvi Climàtic. Durant els últims deu anys, ha treballat en projectes de EE, RES, mobilitat sostenible, Smart
Cities i projectes internacionals. Ha coordinat l’aplicació “Civitas 2014 Award”, dins la categoria de Tecnologia i
Innovació, en la que Torres Vedras va ser guardonada pel “Integrated City Parking Management Project”. Sota
la seva coordinació tècnica (2015), Torres Vedras va guanyar el premi European Green Leaf.

Sra. Olga Pozlevic
Cap del projecte “European Green Leaf” (EGL), dins el departament de Medi Ambient de la Comissió Europea.
Treballa a la Unitat de Coneixement, Risc i Medi Ambient Urbà on, a més a més de l’EGL, coordina la contribució del departament de Medi Ambient al programa “Horizon 2020 - EU Research and Innovation”. Des de
2003 fins a 2006 va treballar a Lituània va treballar en els projectes d’agermanament “EU PHARE”, en l’àmbit
de la veterinària i la metrologia. Té una Llicenciatura en enginyeria de protecció de Media Ambient (Universitat
Tècnica Vilnius Gediminas) i un màster en lingüística francesa (Universitat de Vilnius)

Sr. Jordi Guimerà
Tècnic de Mobilitat de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, porta més de 10 anys treballant en l’administració
pública. És responsable de la gestió del transport públic urbà i de tots els aspectes relacionats amb la mobilitat
urbana. Coordinador en la redacció del Pla de Mobilitat Urbana de Mollet del Vallès i va col·laborar en la candidatura de la ciutat al premi European green Leaf.

Sr. Hector Olabe
Llicenciat en Enginyeria Mecànica a Londres i membre del Grup Irizar des de març de 2003, així com mebre del
Consell Rector des de 2011. Entre 2007 i 2009 va ser director general de les instal·lacions del Grup Irizar a Tianjin
(China). Abans d’aquest càrrec, va ser responsable del servei de postvenda en diferents països europeus com el
Regne Unit, França, països escandinaus i Benelux. Actualment és el responsable d’electromobilitat del Grup i ha
estat liderant i participant en la coordinació del desenvolupament i industrialització del bus elèctric des dels seus
inicis. Així mateix, participa tant en el seu desenvolupament econòmic i infraestructura, com en la construcció de
les instal·lacions exclusives del centre d’electromobilitat que el Grup Irizar tindrà preparat pel 2017

Sr. David Fernández
Enginyer Industrial Superior. Inicia la seva Carrera professional en el sector energètic desenvolupament diferents responsabilitats relacionades amb la distribució d’electricitat. S’incorpora al Grup Gas Natural Fenosa en
l’activitat de comercialització de gas i electricitat. Posteriorment, ha estat responsable de diverses àrees relacionades amb l’activitat de distribució de gas i electricitat. Actualment és el responsable de Gas Natural Vehicular
dins de Gas Natural Distribució SDG, S.A.
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Sr. Joan Pallisé
Enginyer tècnic industrial, especialitat en màquines elèctriques a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica
Industrial de Terrassa (UPC). Màster d’Intervenció Ambiental (UB - 2002). Va ser director tècnic de Spriano
Espanyola. Director de la consultoria Audispana i director del servei meteorològic de Catalunya. A principis
de 2008, s’incorpora a l’empresa Circutor, S.A., empresa líder en eficiència energètica, ocupant el càrrec de
director de relacions institucionals i responsable de la nova divisió de vehicle elèctric, sistemes de recàrrega per
vehicle elèctric. Autor de diferents publicacions i comunicacions especialitzades en automàtica, energia, medi
ambient i vehicles elèctrics.

Sr. Eduard Jiménez
Economista, postgrau en direcció urbanística i diploma en funció gerencials a les AAPP, participa com a Cap de
projecte de Cooperació Territorial de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. És especialista en planificació estratègica territorial i desenvolupament urbà, i ha estat impulsor de l’estratègia de vehicle elèctric de
l’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes.

Sr. David Rodríguez
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques per la UPC i MBA per l’escola d’organització industrial de Madrid, especialitzat en el sector urbanístic, mobilitat i energètic, amb més de 15 anys d’experiència en la direcció de projectes i
obres civils, gestionant equips per a la realització de treballs de consultoria i enginyeria, supervisant i controlant
costos, terminis, qualitats i recursos destinats a clients tant públics com privats. Actualment és soci director de
l’empresa de consultoria i enginyeria EVECTRA, especialitzada en projectes aplicats a la mobilitat elèctrica.

Sra. Lourdes García
Enginyera Industrial per la UPC. Més de 15 anys d’experiència a Endesa. Va iniciar la seva carrera professional
com a Enginyera de Planificació i Manteniment de la xarxa de distribució de MT/BT d’Endesa. Actualment, és
Responsable d’Innovació en Mobilitat Elèctrica i Noves Iniciatives d’Endesa Energia. Ha participat en projectes,
tant europeus com nacionals, per a la promoció i el desenvolupament tecnològic de la càrrega ràpida i càrrega
per inducció dels vehicles elèctrics.

Sr. Jorge Martín
Tècnic Superior en Desenvolupament de Productes electrònics. Ha cursat diferents cursos en robòtica i automatització industrial al Grup PSA Peugeot Citroën. Amb més de 8 anys d’experiència treballant en multinacionals del
sector tecnològic i industrial dins de Grup Invensys. Actualment és Executiu de Comptes nacional, especialitzat en
Noves Tecnologies, per a la signatura internacional francesa Parkeon, on és va incorporar fa més de tres anys.
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11.50 — 13.20		

El finançament del Transport Públic a Itàlia, Regne Unit i França
El cas d’Itàlia
Sr. Emanuele Proia — Director d’ ASSTRA — Associazione Trasporti
http://www.asstra.it/

El cas de Regne Unit
Sr. David Young — Director de SCP Highways i Transport Consultants.
Ex-director general de la South Yorkshire Passanger Transport Executive — SYPTE

			

http://scptransport.co.uk

El cas de França
		
Sr. Laurent Mazille — Director DE RELACIONS INSTITUCIONALS I RELACIONS PÚBLIQUES —TRANSDEV
		

http://www.transdev.com/ · @LaurentMazille

13.20 — 13.30		

Concurs de dibuix: “Apunta’t a la T-12”

		

Votació i entrega del premi al guanyador
de la 3a edició del concurs

Dibuix guanyador, edició 2015.
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13.30 — 14.45		
		

Taula rodona - Reptes actuals per al finançament
del Transport Públic de Catalunya
Moderador de la sessió: Sr. Pere Macias i Arau

@peremaciasiarau
Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports. Professor titular de legislació urbanística a la UPC. Actualment és president
del Cercle d’Infraestructures. També es dedica a la consultoria d’infraestructures, equipaments i planificació. Ha estat
alcalde d’Olot (1984-1996), president de la Diputació de Girona (1987-1994), president de l’Associació Catalana de
Municipis (1995-1996), conseller de Medi Ambient (1996-97) i conseller de Política Territorial i Obres Públiques (19972001)de la Generalitat de Catalunya, diputat al Parlament de Catalunya, senador Autonòmic, Portaveu adjunt de CiU al
Congrés, Portaveu del Grup de Convergència al Congrés dels Diputats, així com President de les Comissions d’Habitatge i
de Seguretat Viària i Mobilitat Sostenible i portaveu a les comissions de Foment i Pressupostos. Ha escrit diversos llibres:
“El Maresme, les claus de la seva contínua transformació”, “Del Carnet d’un Alcalde”. “La política ferroviària del Govern
de Catalunya”, “Habitatge: temps de canvis”, “Des d’Olot per Catalunya”, “Via Ampla, Ment Estreta”, “La gran bacanal”,
“Infraestructures d’Estat. Dels incompliments d’Espanya a l’esperança sobiranista”.

		
Il.lm. Sr. Miquel Buch i Moya — President de l’ACM i Alcalde de Premià de Mar
http://www.acm.cat/ · @MiquelBuch

		
Il.lm. Sr. Xavier Amor i Martín — President de la FMC i Alcalde de Pineda de Mar
http://www.fmc.cat/ · @FMCmunicipis

		
Sr. Pere Torres Grau — Director general de l’ATM de l’àrea de Barcelona
http://www.atm.cat/

Sr. Emanuele Proia — Director d’ASSTRA — Associazione Trasporti

http://www.asstra.it/

Sr. David Young — Director de SCP Highways i Transport Consultants

http://scptransport.co.uk

Sr. Laurent Mazille — Director DE RELACIONS INSTITUCIONALS I RELACIONS PÚBLIQUES — TRANSDEV

		

		

14.45 — 15.00		

http://www.transdev.com/ · @LaurentMazille

Cloenda

		
Hble. Sra. Meritxell Borràs i Solé — Consellera de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

@txellborras

15.15		
Dinar al Mercat Vell, ofert per
11

Ponents taula rodona
Sr. Emanuele Proia
Llicenciat en Economia i Finances (2001 – Universitat de Roma) i Màster en economia del transport i la gestió
d’empreses de transport públic (2004 – Universitat de Roma). Durant el 2006 va ser investigador de l’APTA
(American Public Transport Association) a Washington DC. L’any 2007 va començar a treballar a ASSTRA (Associació dels operadors de transport públic d’Itàlia) com a coordinador de diferents comissions: evasió de tarifes en el
transport públic (2007-2010); sostenibilitat econòmica , social i ambiental (2008-actualitat); estudi dels costos
de ferrocarril, tren local i regional, tramvia i metro (2008-actualitat); estudi dels costos del sector de l’autobús
(2008-actualitat); d’eficiència energètica (2011). Actualment és el director general d’ASSTRA i gerent a càrrec del
Departament Econòmic i Financer d’ASSTRA. Com a delegat de l’associació també és membre de l’Observatori
nacional del sector de transport públic (Ministeri d’Infraestructures i transport); membre del “General State of
green economy”; participant del projecte EBSF (European Bus Sytem of the Future project) de la Comissió Europea
i membre de la comissió general de transports econòmics de la UITP. Ha participat com a ponent en moltes conferències, ha estat professor designat de diversos Màsters i autor de diferents publicacions.

Sr. David Young
Director de SCP, consultora de transport que proporciona als clients ajuda, estratègies i dissenys per tal de
fer que les seves ofertes de transport siguin millors per a les persones, per la regió i per l’economia. Abans
d’unir-se a SCP, va ser director general, a South Yorkshire, de la Secretaria de Transport de Passatgers (SYPTE)
on va treballar durant 13 anys. SYPTE és l’òrgan administratiu responsable de la posada en marxa i supervisió
municipal d’autobusos, tramvia i el transport públic per ferrocarril. Té una extensa experiència desenvolupant
solucions per millorar el transport. Com a director d’SYPTE ha guanyat premis nacionals, incloent dos a la
Sheffield Bus Partnership, un model d’associació que s’està implementant a tot el sud de Yorkshire i ha conduït
directament als canvis legislatius primaris que es proposen al Regne Unit

Sr. Laurent Mazille
Llicenciat en Ciències Polítiques (1992 - Lió), Màster en Geopolítica i relacions internacionals (1995 –París).
Entre 1996 i 2004, ha estat assessor especial per a diversos parlamentaris (Senat i Assemblea Nacional) i cap
de gabinet de l’expresident del consell regional de Rhône-Alpes. L’any 2005 , va ser nomenat com a cap de
relacions institucionals de la RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens ) i el 2010 va ser secretari general
de RATPDEV. L’any 2014 es va unir al grup Transdev com a director de relacions institucionals. També és membre del Consell d’Administració de la UTP .
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Sr. Miquel Buch i Moya
Des de l’any 2007 és alcalde de Premià de Mar, i des de l’octubre de 2012 també és president de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i president del Consell de Governs Locals de Catalunya. L’any 1999
va ser escollit com a regidor de l’Ajuntament de Premià de Mar. Quatre anys més tard, l’any 2003, va assumir
la 4a tinença d’alcaldia, en l’Àrea de Serveis a la Persona. També ha estat diputat a la Diputació de Barcelona i
president del Fòrum de Joves Regidors.

Sr. Xavier Amor i Martín
Des de 2007 és alcalde de Pineda de Mar, i des de 2013 president de la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC) i vicepresident del Consell de Governs Locals de Catalunya.
Ha estat secretari nacional d’ensenyament secundari, dins l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya
(1999), i també des de 1999 regidor de l’Ajuntament de Pineda de Mar. Conseller Comarcal del Maresme
(2003-2006), i diputat de la Diputació de Barcelona (2007-2015). Actualment també és vocal de la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).
Ha publicat “La joventut i la participació ciutadana”, a “El futur de les polítiques de joventut. 50 Idees per millora la vida dels joves”, Ed. Fundació Campalans, 2009.

Sr. Pere Torres Grau
Llicenciat en Ciències per la Universitat Autònoma de Barcelona i ambientòleg. Actualment és director general
de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’àrea de Barcelona. Del 1991 al 1993, va ser secretari del
Consell Interuniversitari de Catalunya; del 1995 al 2000, va ocupar el càrrec de director general de Planificació
Ambiental, i fins el 2003 va ser secretari de Planificació Territorial. Durant aquest període, també va ser vicepresident de l’Incasol, vicepresident del Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient, vicepresident de l’Institut de
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre i vicepresident de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, entre altres.
D’altra banda, també va ser regidor a l’Ajuntament de Rubí entre 1991 i 2002. Director adjunt de l’Institut
Internacional de Governabilitat (2004-2005), va vincular-se a l’Institut Cerdà a partir del 2006, primer com a
director tècnic i, posteriorment, com a conseller tècnic. També ha estat assessor del conseller del Departament
d’Interior (2011-2012). Secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat entre el 2013 i el 2016, en l’actualitat és el director general de l’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de Barcelona
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S’oferirà traducció simultània al català, al castellà, a l’anglès i al francès
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AMTU
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JOAN PRAT
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SERGI MARTÍNEZ-ABARCA

TÈCNIC

CARLES LABRAÑA
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CRISTINA DOMINICI
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BOI PRUNÉS

PREMSA I COMUNICACIÓ

ELISENDA PIFARRÉ

Tècnica col·laboradora externa

Lídia casals

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS
REGIDOR COORDINADOR DE L’ÀREA D’ECONOMIA,
INNOVACIÓ I SERVEIS GENERALS

JOSEP M. GARZÓN I LLAVINA

TÈCNIC DE MOBILITAT

JORDI GUIMERÀ SANS

DIRECTOR DE SERVEIS DE BENESTAR,
DRETS SOCIALS I OCUPACIÓ

ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ

CAP DEL SERVEI, SERVEI DE PAISATGE URBÀ,
PROMOCIÓ AMBIENTAL I MEDI AMBIENT

JOSEP M. MOMPIN VALERI

CAP DE SECCIÓ D’ENERGIA I SOSTENIBILITAT, SERVEI DE PAISATgE URBÀ,
PROMOCIÓ AMBIENTAL I MEDI AMBIENT

XAVIER RABAL VALLESPIN

FUNDACIÓ CERCLE D’INFRAESTRUCTURES
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PERE MACIAS I ARAU

SAGALÉS
CONSELLER DELEGAT
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