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Curriculum Vitae del membres del 
Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya 

 
 
 
 
 
  

PRESIDENT 
 
Francisco Gutiérrez Ferrándiz 
Formació: Màster Enginyer de Camins, Canals i Ports per la E.T.S.de Madrid (1968) i di-
plomat en el Programa d’Alta Direcció d’Empreses (PADE) de l’IESE (1991). 
Experiència: Ha estat Director del Pla Barcelona de Aena (2009-1999) per a la ampliació 
de l‘Aeroport; Director de l’Agència de Residus de Catalunya (1999-1994); Conseller De-
legat de l’autopista de peatge Castelldefels-Sitges (1994-1989); Gerent del Consorcio 
d’Aigües de Tarragona (1989-1984). També ha treballat a la Corporació Metropolitana 
de Barcelona i a l’Ajuntament de Barcelona; en el Pla de Sanejament de Barcelona i en 
el Pla de recuperació de platges, entre d’altres.  
Actualment és Vice-Degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya. 
 
 

VICEPRESIDENT 
 
Joaquím Llansó Nores 
Formació: Enginyer de Camins, Canals i Ports per l’Escola Tècnica Superior de Barcelona 
(1978) i diplomat en el Programa d’Alta Direcció d’Empreses (PADE) del IESE (1993). 
Experiència:  President de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya (des 
de 2014). Ha estat Director a Catalunya i Balears de Prointec (2009-2013); Director Ge-
neral de la Societat Estatal Depuradora del Baix Llobregat, S.A. (2007-2009); Director 
General de la Sociedad Estatal Canal de Segarra-Garrigues, S.A. (2000-2007); Director de 
Catalunya i Balears d’ACS Proyectos, Obras y Construcciones, S.A (1997-2000); Director 
General d’OSHSA (1995-1997); Director General d’Agroman E.C.S.A (1987-1995); Direc-
tor a Catalunya i Aragó de Construcciones y Contratas, S.A.(1979-1987) 
També és en l’actualitat membre del Comitè Executiu i President de la Comissió d’Infra-
estructures del Foment del Treball Nacional (FTN); Vocal del Consejo de Gobierno de la 
Confederación Nacional de la Construcción (CNC); Vocal de la Junta Directiva de la Con-
federació Catalana de la Construcció; Vicepresident de la Gestora de Runes de la Cons-
trucció; Patró de l’Institut de la Tecnologia de la Construcció de Catalunya; Patró de la 
Fundació Laboral del Cercle d’Infraestructures i Patró de la Fundació Laboral de la Cons-
trucció de Catalunya.   
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VOCAL COORDINADOR 
 
Juan Manuel Manrique Gual  
Formació: Enginyer de Camins, Canals i Ports. 
Simultàniament compagina diversos càrrecs, és Secretari Executiu en RUITEM, Conseller 
en GERC-BCN, S.L., així com al Col·legi de Camins, Canals i Ports. 
Ha estat vocal de la Junta Rectora, President de la Comissió de Gestió d'Infraestructures 
de el Col·legi d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports. La seva trajectòria ha estat sempre 
marcada per les Infraestructures sent director general de CEDINSA Concessionària, així 
com en el de la Construcció sent durant molts anys director de la zona de CORSAN, Em-
presa Constructora, SA 
 
VOCALS 
 
Ramon Arandes Renú 
Formació: Enginyer de Camins, Canals i Ports per l’escola de Madrid.  
Experiència: Ha estat funcionari de l’Ajuntament de Barcelona i Director del Departa-
ment de seguiment i control d’obres a Barcelona Holding Olímpic (1988 – 1993). A 
l’Ajuntament ha tingut diferents responsabilitats en estructures vials, vialitat, saneja-
ment, en el gabinet tècnic de programació i en l’aprofitament de les aigües del subsòl;  
Director de serveis d’obres públiques (1984-1988). També ha estat professor associat de 
la UPC a les escoles d’arquitectura i d’enginyers de camins (1971-2011). Entre els treballs 
destaquen: Pla especial de sanejament metropolità (1982), Pla especial de clavegueram 
de Barcelona i el seu àmbit hidrològic (1988), Pla d’aprofitament de les aigües del subsòl 
del pla de Barcelona (2010). També és autor dels projectes dels ports esportius de Tor-
redembarra, Deltebre, Roda de Berà i Sant Jordi d’Alfama, a més de diferents obres en 
altres 10 ports i dàrsenes esportives. Té publicats 5 llibres i ha impartit 55 conferències 
i cursets. 
 
 
Josep Gassiot i Matas.  
Formació: Enginyer Químic per l’Institut Químic de Sarrià, Enginyer Industrial per la Uni-
versitat Ramón Llull i programa PDD a l’IESE. 
Experiència: Inicià  la seva trajectòria professional en una empresa de prefabricats de 
formigó  i seguidament en el grup TEXSA, fabricant de materials per a l’edificació i l’obra 
civil. L’any 1988 fundà REHAC, S.A., empresa constructora especialitzada en rehabilita-
ció, reparació i ampliació de tot tipus de construcció i de millora de l’eficiència energè-
tica. Aquesta empresa  ha tingut i te una notòria presència en el sector. Ha estat profes-
sor associat a l’Institut Químic de Sarrià. 
Actualment és President del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona I Comarques i 
Vocal de la Comissió d’Infraestructures i Equipaments de Foment del Treball Nacional.  
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Pere Macias Arau 
Formació: Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports i Curs de postgrau d’Urbanisme a 
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. 
Experiència: Ha exercit com a professional liberal en la professió d’enginyer i ha treballat 
a la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya; ha estat professor de 
la Càtedra d’Urbanisme i Ordenació del Territori de l’Escola d’Enginyers de Camins, Ca-
nals i Ports i de Legislació Urbanística de la mateixa escola. Va ser col·laborador del Ser-
vei d’Estudis de Banca Catalana, on treballà en monografies d’economia regional. Ha 
estat Alcalde d’Olot, President de la Diputació de Girona i President del Consorci de la 
Costa Brava, President de l’Associació Catalana de Municipis i Consells Comarcals, Dipu-
tat al Parlament de Catalunya, Conseller de Medi Ambient i de Política Territorial i Obres 
Públiques, President de l’Autoritat del Transport Metropolità i Senador. Ha rebut diver-
ses distincions i medalles d’or. 
En l’actualitat participa com a professor en Cursos de Postgrau i en Cursos Avançats, 
dirigeix la Càtedra d’Empresa ITER, presideix la Comissió Acadèmica del Curs de Gestió 
Privada d’Infraestructures. Publica articles i és autor de diversos llibres. És President de 
la Fundació Cercle d’Infraestructures.  
 
 
Gonzalo Martín Borregón 
Formació: Llicenciat en Economia i Empresa i MBA. 
Experiència: En l'actualitat exerceix de director de Finançaments Estructurats a Caixa-
Bank. Ha estat Relationship Manager Corporate Banking a ING Bank (2002 - 2005) i Ges-
tor d'empreses / Analista de riscos / SalesTrader - Iberian Equity (BBVA Borsa) (1997-
2000). 
 
 
Maria Jesús Montoro Chiner 
Formació: Dra. en Dret i cursos d’especialització. 
Experiència: He estat professora titular de Dret Administratiu a la UB (1986-1991). Ha 
exercit la docència i ha dirigit tesis doctorals. Ha realitzar estances de recerca i com a 
professora convidada  a les universitats de Speyer ,Bielefeld, y Montreal. Ha estat mem-
bre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya (1986-2016). Ha 
publicat vuit monografies i centenars d’articles de revista i capítols de llibres. Ha realitzat 
recerca, entre d’altres matèries,  sobre urbanisme; medi ambient (aigües, residu, avalu-
ació d’impacte ambiental de grans infraestructures, ferroviàries, aeronàutiques, costes, 
etc). Ha estat Directora de l’Institut de l’ Aigua de la UB (2007-2015). 
Actualment és Catedràtica de Dret Administratiu de la U.B. 
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Pau Nobell Rodríguez 
Formació: Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports (1964). Tècnic Urbanista.  
Experiència: Ha estat President de l’Agrupació Catalana de Tècnics Urbanistes (1987-
2015); Director General de “Gestió d’Infraestructures, S.A.” (1990 - 1991) i Conseller 
(1991 - 1996); responsable de la Càtedra de Camins (1981 a 1989) i professor titular 
(1989 – 2010) a l’ETSECCP; autor de diversos projectes de túnels, autopistes i carreteres; 
formà part de l’equip que redactà el Pla Director de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(1966); Enginyer de la Diputació de Barcelona (1965-1981); Coordinador del Pla General 
de Carreteres de Catalunya (1985)  i Enginyer Cap de Planificació de Carreteres de la 
Generalitat (1981 - 1990). Ha rebut diverses medalles i distincions. 
Actualment, és Conseller i Representant a Catalunya de l’Asociación Española de la Car-
retera, President d’Infraestructuras y Urbanismo.  
 
 
Belén Noguera de la Muela 
Formació: Doctora en Dret. 
Experiència: Catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona (UB), es va 
incorporar a l'Àrea de Dret Administratiu de la UB a 1988. 
Autora de tres monografies i més d'una trentena de treballs en revistes i llibres col·lec-
tius de contrastat impacte en la doctrina, en matèria de contractació pública, domini 
públic, ordenació del territori i litoral, comerç i turisme. 
Així mateix, ha coordinat diverses obres col·lectives, és membre de Consell Editorial de 
diverses publicacions, així com a avaluadora de diverses revistes, i és membre fundador 
/ investigador de l'Institut d'Investigació de l'Aigua de la UB., I de l'Observatori de Con-
tractació Pública, i de la Xarxa Iberoamericana de contractació pública. 
Ha exercit els càrrecs de Directora de Departament de Dret Administratiu i Processal de 
la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (2008-2011); Vicedegana de Postgraus 
i Doctorat (2004-2008); i secretària general de la Universitat de Barcelona (2016-2020). 
Finalment, destacar la realització de transferència de Recerca aplicada a través de diver-
sos contractes de caràcter prelegislatiu i d'informes jurídics en matèria de contractació, 
urbanisme, medi ambient, col·legis professionals i col·laboració públic privada, entre al-
tres. 
  
 
Valentí Pich Rosell 
Formació: Llicenciat en Ciències Econòmiques, Auditor de comptes i Administrador Con-
cursal.  
Experiència: Ha estat membre del Consell Tributari de l’Ajuntament de Barcelona (2001-
2004); membre del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra i del Ple de la Cambra 
de Comerç de Barcelona; Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya (1995-2001) i 
President del seu Registre d’Assessors Fiscals (REAF) (200-2007), entre d’altres.  
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Actualment és Soci-director de Bnfix Pich Advocats-Economistes i Bnfix Pich Auditores;  
President del Consejo General de Economistas de España; membre de la Comissió Exe-
cutiva de Foment del Treball Nacional i President de la seva Comissió d’Economia i Fis-
calitat; membre de la Junta Directiva de la CEOE i President de la seva Comissió Legal; 
membre del Comitè Consultiu de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); 
membre de la Comissió de Codificació, secció segona de Dret Mercantil, del Ministeri de 
Justícia; membre del Comitè d’auditoria y del Comitè de Comptabilitat del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía y Competitividad; Vice-
president del CILEA (Comité de Integración Latino Europa América); assessor en diverses 
organitzacions i professor universitari.  
 
 
Ramon Serra Massip 
Formació: Llicenciat en Arquitectura i postgraduat pel IESE. 
Experiència: Ha estat President i Conseller-Delegat de GISA, S.A.;  Director General de 
Projectes i Construcció de Fira 2000, S.A.; Director de l’àrea d’edificació del Fòrum de 
Barcelona, Infraestructures  2004, S.A.; Comissari  d’inversions  de  la Universitat  de  
Barcelona; Director de serveis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona; Coordinador de 
l’àrea d’obres públiques de la Diputació de Barcelona; Cap de Servei de la Direcció Ge-
neral d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya; Conseller del Grup immobiliari Har-
monia; Director general de Metròpolis Sport Club, S.A; membre de Consell d’Arbitratge 
del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya; Vicepresident de la Societat Catalana d’Orde-
nació del Territori de l’IEC; Professor adjunt de Càtedra d’Urbanisme de la Etsab; Profes-
sor associat de la Universitat italiana Gabrielle d’Annunzio. Actualment és President exe-
cutiu de la Concessionària de la Ciutat Judicial de Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat. 
 
 
José V. Solano Salinas 
Formació: Doctor  Enginyer de Camins, Canals i Ports. Curs d’especialització en Enginye-
ria del Transporte, Purdue University,  West Lafayette,  (Indiana, USA). Programa del 
P.D.G. del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE). 
Experiència: Ha treballat a Autopistas, Concesionaria Española, S.A. (1968-2002) ocu-
pant diversos càrrecs; a l’Oficina Regional de Proyectos de la 5ª Jefatura Regional de 
Carreteras. Ministerio de Obras Públicas. Barcelona (1964-1968) en tasques de planeja-
ment de carreteres i autopistes. Ha estat professor no numerari a la Càtedra de Camins 
de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de l’UPC i Professor 
del Curs de Carreteres del CEDEX per a Graduados Universitarios y Técnicos de los Países 
Hispanoamericanos (1975-1981). És membre del Comité de "Traffic Operations and Re-
search", de la International Bridge, Tunnel and Turnpike Association (IBTTA) i del Comité 
Técnico de Carreteras y Autopistas Interurbanas, de la AIPCR. 
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Ferran Travé i Piqué 
Formació: Llicenciat en Ciències Empresarials i Màster en Direcció d’Empresas (M.B.A. 
ESADE), Màster en Comerç Electrònic y e-Business,  Programa de Desenvolupament Di-
rectiu (PDD IESE), Curso Superior de Comerç Exterior (ESCI) i Màster en Comerç i Finan-
ces Internacionals (“Cum laude”).   
Experiència: Ha ocupat diversos càrrecs a Banco Natwest España, S.A. (1986-1994); ha 
estat Director Oficina de Banca de Empresas (1994-1995) i Director Banca de Empresas 
Cataluña (1995-1997) de Caja Madrid; i Conseller a Serveis Funeraris de Barcelona. S.A., 
Cementiris de Barcelona, S.A., Grupo Emte.  
Actualment és Director Banca Corporativa Cataluña Bankia, S.A, participa en els consells 
d’Arrendadora Ferroviaria, S.A. i Arrendadora Equipamientos Ferroviarios, S.A. i és 
membre de la Comissió d’Infraestructures i Equipaments de Foment del Treball.   
 
Josep Túnica Buira 
Formació: Enginyer per la Universitat Politècnica de Catalunya 1991. Màster en Direcció 
i Organització d'Empreses (MBA). UPC 1997-1999. Diploma de Postgrau en Direcció Fi-
nancera i Comptable. UPC 2000. Diploma de Postgrau en Direcció de la Producció. UPC 
2000. Graduat en Direcció General per l'IESE. PDG 2003-2004. 
Experiència: Ha estat Director Gerent i Administrador de TEST Tecnologia de Sistemes 
SL. (1995- 2002); Administrador d'MABIK NETWORKS CONSULTING (2000-2003); mem-
bre de el Consell d'Administració de IMSI EUROGEM IBERICA S.A. (2001-2003); Director 
Gerent de JG Enginyers S.A. (2001-2017), des de 2002 membre de consell d'administra-
ció i en l'actualitat també director general. 
 
Ha exercit diversos càrrecs directius en associacions empresarials, com ASINCA, de la 
qual ha estat president, ECC21 (Consorci per a la internacionalització de 8 enginyeries 
catalanes), FECOCAT (Federació catalana de la indústria, comerç i serveis de la construc-
ció), Junta Directiva del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya i Foment del Treball Naci-
onal. 
 
Ha estat ponent en múltiples jornades, congressos, seminaris, moderador de taules de 
debats, és professor en diversos Màster i Postgrau de la Universitat Ramon Llull i de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, entre d'altres, així com autor de diversos articles 
tècnics publicats en mitjans especialitzats i articles d'opinió. 
 
 

SECRETARI 
 
Salvador Guillermo Viñeta 
Formació: Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, Post-grau en Hisendes Au-
tonòmiques i Locals i ha fet estudis de Dret.  
Experiència: Ha estat professor de política econòmica a la Universitat de Barcelona i Pro-
fessor Associat d’Economia a la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat Secretari General 
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del Cercle d’Economia i Gerent de la seva Fundació; Director d’Estudis de l’Associació de 
Promotors i Constructors d’Edificis de Barcelona (APCE) i Secretari General de la Fede-
ració d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (FEPIME).  
Actualment és Director d’Economia de Foment del Treball i secretari de la seves Comis-
sions d’Infraestructures i Equipaments, així com de la d’Economia i Fiscalitat; membre 
del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya i del de Barcelona; membre del 
Consell de la Mobilitat de Catalunya, de l’AMB, i de l’ATM; membre de Consell Català 
d’Estadística i de la Comissió Permanent del Consejo Superior de Estadística del INE, en-
tre d’altres.  


