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Estimats/des amics/gues

En primer lloc, vull expressar el meu agraïment a totes les persones que 
integrem el Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya, per la dedicació i els 
esforços realitzats per a la creació i consolidació del Consell.
D’acord amb el nostre objectiu fundacional d’anàlisi i iniciatives de temes candents 
a la nostra societat relacionats amb la política d’infraestructures i equipaments i que 
serveixen per crear opinió, s’han presentat nou documents on el contingut resumit 
es troba a la present memòria i que consta de tres parts diferenciades. 
Una primera de plantejament general del problema i alternatives, una altra segona 
de principis rectors d’actuació i una tercera sobre propostes concretes del Consell, 
els temes dels quals es relacionen a continuació:

Any 2018
• Doc. núm. 1 Les vies d’alta capacitat: la urgència d’un nou model de gestió.
• Doc. núm. 2 L’eficiència de la inversió en les infraestructures.

Any 2019
• Doc. núm. 3 La col•laboració públic – privada.
• Doc. núm. 4 Bones Pràctiques en la contractació pública d’infraestructures.
• Doc. núm. 5 La rehabilitació d’habitatges.

Any 2020
• Doc. núm. 6 La millora de la garantia de l’abastament de l’aigua.
• Doc. núm. 7 Transició energètica. Emmagatzematge de l’energia. Centrals reversibles.

Any 2021
• Doc. núm. 8 Parcs d’habitatges de lloguer a preu regulats. Una necessitat urgent.
• Doc. núm. 9 La rehabilitació d’edificis. El finançament i la fiscalitat de les comunitats 
de propietaris.

A banda dels documents anteriors, el títol dels quals planteja el problema que és present 
a la societat, s’ha considerat necessari d’altres més reduïts i breus, que anomenem 
Declaracions sobre fets puntuals i urgents plantejats que fins ara han estat els tres següents:

• 22.06.2020: Declaració 1: Declaració amb motiu de la COVID19
• 29.03.2021: Declaració 2: Declaració amb motiu de la COVID19 “Després 
d’un any de COVID, àmbits que cal transformar amb els Fons Europeus”.
• 10.11.2021: Declaració 3: “El cas de l’Aeroport de Barcelona: 
un despropòsit que cal superar”.

El camí aconseguit pel Consell en aquests cinc anys, posa de manifest la necessitat 
d’un òrgan com aquest, de professionals independents de reconegut prestigi
i amb experiència contrastada en la gestió d’infraestructures de publiques i privades, 
i la necessitat de continuar treballant-hi línia en el futur.
Esperant continuar amb el vostre suport per assolir tots els nostres 
objectius, us saluda atentament.

Francisco Gutiérrez
President 

CARTA DEL PRESIDENT 
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1. CONSELL ASSESSOR 
D’INFRAESTRUCTURES 

DE CATALUNYA
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1.1 QUI SOM 

El Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya 
és un òrgan col•legiat que té per objecte, l’anàlisi, 
avaluació, deliberació i proposta d’iniciatives i polí-
tiques públiques en l’àmbit de les infraestructures a 
Catalunya, des de la més estricta independència de 
criteri. Es constitueix com a instrument per facilitar, 
als diferents agents del sector i a la societat en gene-
ral, informació tècnica, objectiva i independent que 
permeti el diàleg i el debat serè i rigorós de les políti-
ques públiques d’infraestructures a Catalunya.

El Consell Assessor es va constituir el dia 12 de maig 
del 2017, en un acte públic en el qual van participar 
les quatre entitats fundadores:
 
ASSOCIACIÓ CATALANA D’EMPRESES 
D’ENGINYERIA I CONSULTORIA (ASINCA)

CAMBRA DE CONTRACTISTES D’OBRES 
DE CATALUNYA (CCOC)

FOMENT DEL TREBALL NACIONAL

FUNDACIÓ CERCLE D’INFRAESTRUCTURES

així com responsables dels tres nivells d’Administra-
cions Públiques presents a Catalunya: 

- Sr. D. Manuel Niño González, Secretario General de 
Infraestructuras del Ministerio de Fomento, 

- Hble. Sr. Josep Rull, Conseller de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat de Catalunya i la 

- Il•lma. Sra. Janet Sanz, Segona Tinent d’Alcaldia de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

En el mateix acte es va designar els membres del 
Consell i es va nomenar el president del Consell, Sr. 
Francisco Gutiérrez. Els membres són elegits per 
períodes de cinc anys per consens entre les entitats 
promotores del Consell.

Posteriorment el Consell va signar convenis de 
col•laboració amb la Cámara de Concesionarios de 
Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos 
(CCIES), el Col•legi d’Enginyers de Camins, Canals 
i Ports de Catalunya, la Confederació Catalana de 
la Construcció (CCC) i l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya (ITEC).

1.2 FUNCIONS

El Consell Assessor d’Infraestructures té com a prin-
cipals funcions: 

- Actuar com element de connexió entre la societat 
civil i les administracions públiques.

- Proposar directrius i objectius de les polítiques d’in-
fraestructures de les diferents administracions públi-
ques.
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- Formular propostes per a la millora de la contracta-
ció de projectes i obres.

- Promoure, en els casos que resulti pertinent, les 
col•laboracions públic-privades que suposin millores 
d’eficiència.

- Proposar la fixació dels criteris d’anàlisi i avalua-
ció dels plans, programes i projectes d’infraestruc-
tures i, en el seu cas, encarregar, quan així ho con-
sideri, els estudis escaients per donar compliment a 
aquests objectius.

- Avaluar plans, programes i projectes i identificar les 
inversions més productives, sostenibles i socialment 
beneficioses, incloses les col•laboracions públic-pri-
vades.

-Identificar i proposar projectes provinents de la inici-
ativa privada per a la consecució de l’interès general.

1.3 MEMBRES

El Consell Assessor està integrat per 16 experts in-
dependents de reconegut prestigi, experiència i tra-
jectòria professional contrastada de diverses especi-
alitats tècniques en el sector de les infraestructures, 
tant en el sector privat com en el públic. Enginyers 
de Camins, Canals i Ports, economistes, advocats, 
arquitectes...

PRESIDENT
Francisco 
Gutiérrez Ferrándiz 

Formació: Màster En-
g inyer  de Camins, 
Canals i Ports per la 
E.T.S.de Madrid (1968) 
i diplomat en el Pro-
grama d’Alta Direcció 
d’Empreses (PADE) de 
l’IESE (1991). Experi-

ència: 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 Delegat de l’autopista de peatge Castellde-
fels-Sitges (1994-1989); Gerent del Consorcio d’Ai-
gües de Tarragona (1989-1984). També ha treballat a 
la Corporació Metropolitana de Barcelona i a l’Ajun-
tament 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’En-
ginyers 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 Direc-
ció d’Empreses (PADE) 
del IESE (1993). Ex-

periència: President de la Cambra de Contractistes 
d’Obres de Catalunya (des de 2014). Ha estat Direc-
tor a Catalunya i Balears de Prointec (2009-2013); Di-
rector General 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 Ge-
neral d’Agroman E.C.S.A (1987-1995); Director a 
Catalunya i Aragó de Construcciones y Contratas, 
S.A.(1979-1987) També és en l’actualitat Vicepresi-
dent del Comitè Executiu i vocal de la Comissió d’In-
fraestructures del Foment del Treball Nacional (FTN); 
Vicepresident del Consejo de Gobierno de la Confe-
deración Nacional de la Construcción (CNC); Vocal 
de la Junta Directiva de la Confederació Catalana de 
la Construcció; Vicepresident de la Gestora de Runes 
de la Construcció; Patró de l’Institut de la Tecnologia 
de la Construcció de Catalunya; Patró de la Funda-
ció Laboral del Cercle d’Infraestructures i Patró de la 
Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya i fi-
nalment vocal del Consejo Asesor del MITMA.

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 Professor 
Associat d’Economia a la Universitat Pompeu Fabra. 
Ha estat Secretari General 7 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 Fe-
deració d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa 
de Catalunya (FEPIME). Actualment és Secretari Ge-
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neral adjunt de Foment del Treball i secretari de la 
seves Comissions 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 Mobili-
tat de Catalunya, de l’AMB, i de l’ATM; membre de 
Consell Català d’Estadística i de la Comissió Perma-
nent del Consejo Superior de Estadística del INE, en-
tre d’altres.

VOCAL 
COORDINADOR
Juan Manuel 
Manrique Gual

Formació: Enginyer 
de Camins, Canals i 
Ports. (Promoció 71 
en Madrid). Simultàni-
ament, compagina di-
versos càrrecs, és se-
cretar i  execut iu en 

RUITEM i conseller en GERC-BCN, S.L. Ha estat vo-
cal de la Junta rectora i president de la Comissió de 
Gestió d’Infraestructures del Col•legi d’Enginyers de 
Camins, Canals i Ports. La seva trajectòria ha estat 
sempre marcada per les Infraestructures, tant des del 
vessant de la concessió, va ser director general de 
CEDINSA Concessionària, com de la construcció, 
durant molts anys va ser director de la zona est de 
CORSAN, Empresa Constructora, SA.

VOCAL
Ramon 
Arandes Renu

Formació: Enginyer de 
Camins, Canals i Ports 
per l’escola de Madrid. 
Experiència: Ha estat 
funcionari de l’Ajun-
tament 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 respon-
sabilitats en estructures vials, vialitat, sanejament, 
en el gabinet tècnic de programació i en l’aprofita-
ment de les aigües del subsòl; Director de serveis 
d’obres públiques (1984-1988). També ha estat pro-
fessor associat de la UPC a les escoles d’arquitec-
tura i d’enginyers de camins (1971-2011). Entre els 
treballs destaquen: Pla especial de sanejament me-
tropolità (1982), Pla especial de clavegueram de Bar-
celona i el seu àmbit hidrològic (1988), Pla d’aprofi-
tament de les aigües del subsòl del pla de Barcelona 

(2010). També és autor dels projectes dels ports es-
portius de Torredembarra, Deltebre, Roda de Berà i 
Sant Jordi d’Alfama, a més de diferents obres en al-
tres 10 ports i dàrsenes esportives. Té publicats 5 lli-
bres i ha impartit 55 conferències i cursets.

VOCAL
Josep Dolz Ripollés 

Formació: Doctor Enginyer de 
Camins, Canals i Ports i pro-
fessor emèrit a l’Escola Tèc-
nica Superior d’Enginyeria de 
Camins, Canals i Ports de la 
Universitat Politècnica de Ca-
talunya. La seva tasca profes-
sional abasta les tres vessants 
de l’activitat universitària: do-

cència, recerca i transferència de coneixement. La 
docència ha estat impartida principalment en: hi-
dràulica bàsica, hidràulica de preses, dinàmica flu-
vial i gestió dels recursos hídrics. La investigació i 
la transferència de tecnologia s’han centrat fona-
mentalment en: hidràulica de preses, anàlisi del risc 
d’inundació, estudi de la incidència dels embassa-
ments en la dinàmica natural del riu i la planificació 
dels recursos hídrics. Va ser, fa vint anys, un dels im-
pulsors de la creació del Grup d’Investigació Flumen. 
Es tracta d’un grup interdisciplinar format per biò-
legs, llicenciats en ciències ambientals i enginyers de 
camins, l’activitat del qual s’orienta a l’enginyeria hi-
drològica i la dinàmica fluvial. Arran d’aquest grup 
d’investigació l’any 2012 es va crear l’Institut d’In-
vestigació Flumen UPC-CIMNE.

VOCAL
Josep Gassiot Mata 

Formació: Enginyer 
Químic per l’Institut 
Químic de Sarrià, En-
ginyer Industrial per la 
Universitat Ramón Llull 
i programa PDD a l’IE-
SE. Experiència: Inicià 
la seva trajectòria pro-
fessional en una em-

presa 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 rehabilitació, repara-
ció i ampliació de tot tipus de construcció i de mi-
llora de l’eficiència energètica. Aquesta empresa ha 
tingut i te una notòria presència en el sector. Ha es-
tat professor associat a l’Institut Químic de Sarrià. 
Actualment és President del Gremi de Constructors 
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d’Obres de Barcelona I Comarques i Vocal de la Co-
missió d’Infraestructures i Equipaments de Foment 
del Treball Nacional.

VOCAL
Pere Macías Arau

Formació: Doctor en 
Enginyeria de Camins, 
Canals i Ports per la 
Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) i 
Curs de postgrau d’Ur-
banisme a l ’Escola 
Tècnica Superior d’Ar-
quitectura de Barcelo-

na. Experiència: Coordinador de l’Oficina del Pla de 
Rodalies de Catalunya. Assessor d’institucions i em-
preses en matèria de mobilitat. Participa com a do-
cent de cursos de postgrau i seminaris internacionals 
en diverses institucions i universitats Iberoamerica-
nes. Ha dirigit la Càtedra d’Empresa UPC-Cercle 
d’Infraestructures (2004-2021) i és patró fundador de 
la Fundació Cercle d’Infraestructures. És Vicepresi-
dent d’Honor de RUITEM. Professor del Departa-
ment d’Enginyeria Civil i Ambiental de l’Escola d’En-
ginyers de Camins-UPC.
Soci fundador de Movilidad y Eficiencia Locacional, 
consultora especialitzada en mobilitat sostenible

VOCAL
Gonzalo 
Martín-Borregón 
Boguña

Formació: Ll icenci-
at en Economia i Em-
presa i MBA i també té 
el títol d’analista finan-
cer Europeu (EFFAS fi-
nancial analyst -CEFA). 
Experiència: En l’ac-

tualitat orma part del departament de finançaments 
estructurats de CaixaBank des de l’any 2005 encar-
regant-se de l’originació i l’estructuració de finança-
ments de projectes (Project Finance) tant a nivell na-
cional com internacional. Anteriorment ha treballat a 
la unitat de banca corporativa d’ING així com a dife-
rents àrees de negoci d’altres entitats financeres com 
BBVA i Argentaria (gestor de banca d’empreses, ana-
lista de riscos i operador de borsa)

VOCAL
Maria Jesús 
Montoro Chiner

Formació: Dra. en Dret 
i  cursos d’especia-
lització. Experiència: 
Membre Consell Cien-
tífic de la Universitat 
de Speyer (Alemanya). 
Forschungsinstitut für 
öffentliche Verwaltung 

(2002-2015). Directora de l’Institut de Recerca de 
l’Aigua de la Universitat de Barcelona (2003-2015). 
Acadèmica de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Ca-
talunya (2007- ). Membre de la Comissió Jurídica As-
sessora de la Generalitat de Catalunya (1986-2016). 
Investigadora principal del projecte d’ampliació de 
l’aeroport de Barcelona; segons Conveni subscrit 
per Aena i el Rector de la UB. (1998-2010) per a tots 
els aspectes mediambientals de l’obra. Idiomes. Ale-
many, anglès, italià, francès. Principals “Línies de re-
cerca”. Tècnica normativa, factibilitat i avaluació de 
les normes, sectors mediambientals (els diversos 
sectors, residus i avaluació d’impacte ambiental) in-
fraestructures en xarxa, domini públic, aigües, ur-
banisme i costes, procediment administratiu i con-
tenciós administratiu, Dret Europeu, responsabilitat 
patrimonial, ocupació pública, principi de cautela i 
Comitès científics. Federalisme alemany.

VOCAL
Ma.Belén, 
Noguera de la Muela

Formació: Doctora en 
Dret. Experiència: Ca-
tedràtica de Dret Admi-
nistratiu de la Universi-
tat de Barcelona (UB), 
es va incorporar  a 
l’Àrea de Dret Adminis-
tratiu de la UB a 1988. 

Autora de tres monografies i més d’una trentena de 
treballs en revistes i llibres col•lectius de contrastat 
impacte en la doctrina, en matèria de contractació 
pública, domini públic, ordenació del territori i lito-
ral, comerç i turisme. Així mateix, ha coordinat diver-
ses obres col•lectives, és membre de Consell Editori-
al de diverses publicacions, així com a avaluadora de 
diverses revistes, i és membre fundador / investiga-
dor de l’Institut d’Investigació de l’Aigua de la UB., I 
de l’Observatori de Contractació Pública, i de la Xar-
xa Iberoamericana de contractació pública. Ha exer-
cit els càrrecs de Directora de Departament de Dret 
Administratiu i Processal de la Facultat de Dret de 
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la Universitat de Barcelona (2008-2011); Vicedegana 
de Postgraus i Doctorat (2004-2008); i secretària ge-
neral de la Universitat de Barcelona (2016-2020). Fi-
nalment, destacar la realització de transferència de 
Recerca aplicada a través de diversos contractes de 
caràcter prelegislatiu i d’informes jurídics en matè-
ria de contractació, urbanisme, medi ambient, col•le-
gis professionals i col•laboració públic privada, en-
tre altres.

VOCAL
Valentí Pich

Formació: Ll icenci-
at en Ciències Eco-
nòmiques,  Aud i tor 
de comptes i Admi-
nistrador Concursal. 
Experiència: Ha es-
tat membre del Con-
sell Tributari de l’Ajun-
tament de Barcelona 

(2001- 2004); membre del Consell Social de la Uni-
versitat Pompeu Fabra i del Ple de la Cambra de Co-
merç de Barcelona; Degà del Col•legi d’Economis-
tes de Catalunya (1995-2001) i President del seu 
Registre d’Assessors Fiscals (REAF) (200-2007), en-
tre d’altres. 5 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 Executiva de Fo-
ment del Treball Nacional i President de la seva Co-
missió d’Economia i Fiscalitat; membre de la Junta 
Directiva de la CEOE i President de la seva Comis-
sió Legal; membre del Comitè Consultiu de la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); mem-
bre 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; Vicepresi-
dent del CILEA (Comité de Integración Latino Europa 
América); assessor en diverses organitzacions i pro-
fessor universitari.

VOCAL
Ramon Serra Masip

Formació: Ll icenci-
at en Arquitectura i 
postgraduat pel IESE. 
Experiència: Ha es-
tat President i Conse-
ller-Delegat de GISA, 
S.A.; Director General 
de Projectes i Cons-
trucció de Fira 2000, 

S.A.; Director de l’àrea d’edificació del Fòrum de Bar-
celona, Infraestructures 2004, S.A.; Comissari d’in-
versions de la Universitat de Barcelona; Director de 
serveis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona; Coor-
dinador de l’àrea d’obres públiques de la Diputació 
de Barcelona; Cap de Servei de la Direcció General 
d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya; Conse-
ller del Grup immobiliari Harmonia; Director general 
de Metròpolis Sport Club, S.A; membre de Consell 
d’Arbitratge del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalu-
nya; Vicepresident de la Societat Catalana d’Ordena-
ció del Territori de l’IEC; Professor adjunt de Càtedra 
d’Urbanisme de la Etsab; Professor associat de la 
Universitat italiana Gabrielle d’Annunzio. Actualment 
és President executiu de la Concessionària de la Ciu-
tat Judicial de Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat.   

VOCAL
José Vicente 
Solano Salinas

Formació: Doctor En-
ginyer de Camins, Ca-
nals i Ports, Promoció de 
l’any 1964 de l’ETSICCP 
de Madrid, inicia la se-
va carrera professional a 
Barcelona, a l’Oficina de 
Projectes de la 5a Pre-

fectura      de Carreteres de Catalunya del Ministeri 
d’Obres Públiques, amb el Planejament de la Xar-
xa d’autopistes (urbanes – Xarxa Arterial de Barcelo-
na – i interurbanes) contemplada al PANE, Programa 
d’Autopistes Nacionals Espanyoles.
Després d’un any estudiant a la Universitat de PUR-
DUE, West Lafayette, Indiana, USA, com a becari 
de la IRF, International Road Federation, ingressa a 
ACESA, Autopistes Concessionària Espanyola S.A. 
on, durant 34 anys, exerceix, successivament, les 
funcions de Cap del Servei de Planejament i Tràn-
sit; de Director de la Divisió de Conservació i Vialitat 
i, després, la de Director d’Explotació que exerceix, 
durant els seus darrers anys a la Societat, simultàni-
ament amb la de Subdirector General de la mateixa.
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També, dins d’aquesta mateixa etapa professional, 
sempre a l’àmbit de les Concessions d’autopistes en 
règim de peatge, ocupa els llocs de Director d’Ex-
plotació a ACASA, Autopistes de Catalunya i Ara-
gó ia AECESA, Autopista d’Enllaç Concessionària 
Espanyola S.A. i de Vocal al Consell d’Administra-
ció d’AUCAT. Posteriorment, és nomenat Vocal als 
Consells d’Administració d’ACESA i del Túnel de Ca-
dí, sent aquesta darrera Societat, igual que AUCAT, 
Concessionària de la Generalitat de Catalunya.
Va seguir el Programa PDG de l’IESE i ha fet classes 
a l’Escola d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de 
Barcelona i als Cursos de carreteres del CEDEX per a 
Graduats Universitaris i Tècnics dels països Hispano-
americans a Madrid, i va ser membre actiu al Comitè 
d’Operations and Research de l’IBTTA, International 
Bridge, Tunnel And Turnpike Association, a la seu de 
Washinton, USA.
Actualment col•labora amb la Càtedra (d’empresa) 
Abertis, integrada per Conveni a la UPC ia la UPM, i 
la seva situació és la de JUBILAT.

VOCAL
Ferran Travè Piqué

Formació: Llicenciat 
en Ciències Empresa-
rials i Màster en Direc-
ció d’Empreses (ESA-
DE), Màster en Comerç 
Electrònic i @e-Bu-
siness (La Salle - Ra-
mon Llull), Programes 
de Desenvolupament 

Directiu (PDD. IESE i PAD. IE), Curs Superior de Co-
merç Exterior i Màster en Comerç i Finances Inter-
nacionals (“Cum laude”) (ESCI), Expert en Asses-
sorament Financer amb especialització en Banca 
d’Empreses (IEAF i CUNEF).
Experiència: Ha ocupat diversos càrrecs a Banco 
Natwest España, S.A. (1986-1994); ha estat Director 
Oficina de Banca d’Empreses (1994-1995) i Director 
Banca d’Empreses Catalunya (1995-1997) de Caja 
Madrid; Director de Banca Corporativa a Catalunya, 
primer a Caja Madrid, després a Bankia i finalment a 
CaixaBank (1997-2021). Ha estat Conseller a Serveis 
Funeraris de Barcelona. S.A., Cementiris de Barcelo-
na, S.A., Grup Emte, Arrendadora Ferroviària, S.A. i 
Arrendadora d’Equipaments Ferroviaris, S.A. Actual-
ment és Senior Advisor a l’Equip de Financial Advi-
sory de BDO (signatura internacional de serveis pro-
fessionals de consultoria), és membre de la Comissió 
d’Infraestructures i Equipaments de Foment del Tre-
ball i de Consultors Solidaris d’ESADE Alumni

VOCAL
Josep Túnica Buira

Formació: Enginyer per 
la Universitat Politècnica 
de Catalunya 1991. Màs-
ter en Direcció i Organit-
zació 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. Experi-
ència: De 2001 a 2017 Director Gerente de JG In-
genieros S.A. Desde 2002 miembro del consejo de 
administración de JG Ingenieros S.A. Actividad: Inge-
niería especializada en el sector de la edificación. De 
2008 a 2012 Vicepresidente de ACI (Asociación de 
Consultores de Instalaciones). De 2012 a 2020 Presi-
dente de la patronal ASINCA. De 2013 a 2020 Vocal 
de la Junta Directiva de Foment del Treball Nacional. 
De 2015 a 2020 Vicepresidente de la Comisión de in-
fraestructuras de Foment del Treball Nacional. Desde 
2017 Director General de JG Ingenieros SA.

SECRETARI ADJUNT
Ignasi Puig Abós

Formació: Llicenciat en 
Dret per la Universitat 
Autònoma de Barcelo-
na, 1990. Advocat de 
l’Il•lustre Col•legi d’Ad-
vocats de Barcelona 
des de 1996. Experi-
ència: Secretari Ge-
neral de la Cambra de 

Contractistes d’Obres de Catalunya, 1999-2022. Vo-
cal del Ple, de la Comissió Permanent i de la Comis-
sió de Classificació Empresarial de la Junta Consul-
tiva de Contractació Administrativa de la Generalitat 
de Catalunya. Vocal de la Secció de Dret de la Cons-
trucció del Col•legi de l’Advocacia de Barcelona. Se-
cretari Adjunt del Consell Assessor d’Infraestructures 
de Catalunya i membre del grups  de treball Habitat-
ges de Llogues, de Contractació Pública, de Finan-
çament de la rehabilitació. CNC grupo de Trabajo de 
Contratos Públicos i Taula de Contractació Pública 
de l’Ajuntament de Barcelona.
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Asinca, la Cambra de Contractistes, el Cercle d’Infra-
estructures i Foment del Treball Nacional van signar 
el conveni de constitució del Consell Assessor d’In-
fraestructures de Catalunya (CAdIC), el 12 de maig 
de 2017 amb l’objectiu de crear un espai d’anàlisi, 
avaluació, deliberació i proposta d’iniciatives i políti-
ques públiques en l’àmbit de les infraestructures per 
millorar la seva eficiència.

El CAdIC el formen el seu President, Sr. Francisco 
Gutiérrez, el seu vicepresident, Sr. Joaquim Llan-
só, el secretari, Sr. Salvador Guillermo i 13 vocals, 
tots ells experts independents de reconegut presti-
gi i trajectòria professional, de diverses especialitats 
tècniques, amb experiència contrastada en la ges-
tió d’infraestructures, tant en el sector públic com en 
el privat.
 
L’actuació del Consell es regeix pels principis de 
transparència, publicitat, claredat, accés a la infor-
mació i primacia de l’interès col•lectiu.

L’acte de signatura va ser un acte públic que es ce-

lebrà a la Seu de Foment del Treball Nacional, on el 
Sr. Joaquin Gay de Montellà va donar la benvingu-
da juntament amb Josep Túnica Buira, president de 
l’Associació d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria 
Independents de Catalunya; Joaquim Llansó Nores, 
president de la Cambra de Contractistes d’Obres de 
Catalunya i Pere Macias Arau, president de la Funda-
ció Cercle d’Infraestructures i, tot seguit, es va pro-
cedir a la firma del conveni de constitució.  

Seguidament, el Sr. Francisco Gutiérrez va presentar 
i explicar els objectius i les línies d’actuació que vo-
lia seguir el Consell davant les tres Administracions 
Públiques. 

A l’acte hi van assistir la Il•lma. Sra. Janet Sanz, 
Tinenta d’Alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
de l’Ajuntament de Barcelona, el Sr. Manuel Niño, en 
aquell moment secretario general de Infraestructu-
ras del Ministerio de Fomento i l’Hble. Sr. Josep Rull, 
Conseller del Departament de Territori i Sostenibili-
tat de la Generalitat de Catalunya qui va fer la cloen-
da de l’acte.  

1.4 CONSTITUCIÓ
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2. ACTIVITATS DESENVOLUPADES 
PEL CONSELL ASSESSOR 
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2.1.1 Nit de les infraestructures 

I Nit de les Infraestructures de Catalunya
Data celebració: 13.06.2017

La primera “Nit de les Infraestructures” va ser el pri-
mer acte del Consell i va tenir lloc el 13 de juny de 
2017 a l’Auditori de Foment del Treball, un mes des-
prés de la constitució del Consell i en el dia de Sant 
Antoni de Pàdua, patró de la construcció. Va comp-
tar amb un centenar d’assistents.

La benvinguda a l’acte va anar a càrrec del Sr. Joa-
quim Gay de Montellà, President de Foment del Tre-
ball Nacional.

Seguidament, el Sr. Vicenç Villatoro, director general 
del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
dissertà sobre la pèrdua creixent de l’efecte aglutina-
dor del territori en la població i la necessitat de cre-
ar mecanismes que serveixin per aglutinar a la gent 
d’un territori.

A continuació, es va fer la presentació formal del 
Consell Assessor a càrrec del President Sr. Francis-
co Gutiérrez qui va exposar els objectius i propostes 
del Consell.

Tot seguit i es va procedir al lliurament del Premi a la 
Millor Infraestructura posada en servei durant l’any 
2016 que va recaure en l’obra ‘Nou Tram del Metro 
del Vallès a Can Feu-Gràcia i Sabadell’
   El Premi a la Millor Infraestructura posada en servei 
durant l’any 2016, vol reconèixer la tasca desenvo-
lupada pels diferents actors que fan possible la po-
sada en servei d’una infraestructura, i que en aquest 
cas són:

a) Premi al Promotor: Ferrocarrils de la Generalitat, 
recollit per Enric Ticó.

b) Premi al Projectista: GPO INGENIERIA, recollit per 
Javier Bespín.

c) Premi a la Direcció d’obra: IDOM, recollit per Jo-
sep Rivera.

d) Premi al Constructor: COMSA, recollit per Josep 
Miarnau.

El Jurat va valorar la millora que suposa per al trans-
port públic ferroviari, ampliant la cobertura del servei, 
reduint els temps de desplaçament en construir no-
ves estacions més properes i millorant la interconne-
xió i coordinació de la xarxa ferroviària gràcies als in-

2.1 ACTIVITATS 2017
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tercanviadors entre els línies de FGC i Rodalies a les 
ciutats de Sabadell i Terrassa.

Així mateix el Jurat va considerar fer una menció es-
pecial amb diplomes a:

•L’obra Tram de la Zona Universitària Aeroport T1 de 
la línia 9, promoguda per la Generalitat de Catalunya, 
en considerar que aquesta infraestructura connec-
ta tres municipis, facilita l’accés en transport públic 
a centres educatius, zones comercials, àrees logísti-
ques, així com ala termina 1 de l’aeroport, i al mateix 
temps millora la mobilitat local.

•La Urbanització del calaix ferroviari de Sants (Jar-
dinets de la Rambla de Sants), promoguda per 
l’Ajuntament de Barcelona, en valorar la solució efec-
tiva d’integració de les  línies de ferrocarril i metro al 
barri de Sants que integra la xarxa ferroviària a la tra-
ma urbana i crea una zona verda oberta la la ciuta-
dania.

L’Hble senyor Josep Rull, conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, va clausurar l’acte. 
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2.2.1 Documents i declaracions

DOCUMENT NÚM. 1: 
Les vies d’alta capacitat: 
la urgència 
d’un nou model de gestió
Data publicació: 
24 de gener de 2018

A les envistes del proper ven-
ciment de diverses concessi-
ons d’autopistes de peatge i 
d’un context econòmic mar-

cat per la retracció de recursos pressupostaris per 
part de les administracions públiques, el Consell As-
sessor d’Infraestructures de Catalunya reflexiona so-
bre necessitat d’implantar nou model de finançament 
i gestió per al conjunt de les vies d’alta capacitat de 
l’Estat.

Per aquest motiu proposa un model basat en els ei-
xos següents:

•Pagament per ús. El model proposat associa el pa-
gament a l’ús real, en funció del tipus de vehicle i els 
quilòmetres que es recorrin.

•Equilibri del sistema. El nou model de finançament 
ha de garantir els recursos suficients per al manteni-
ment, conservació i modernització de les vies d’al-
ta capacitat.

•Caràcter finalista del cànon. Els ingressos obtinguts 
s’han d’adreçar a uns fins concrets, com el desenvo-
lupament, millora i manteniment de les infraestruc-
tures viàries i la promoció d’una mobilitat més sos-
tenible.

•Gestió del trànsit. La gestió del trànsit a les vies 
d’alta capacitat s’ha de dur a terme a través de l’apli-
cació de cànons que podrien ser variables, en funció 
dels nivells de congestió del trànsit i de contamina-
ció atmosfèrica.

•Homogeneïtat territorial. Amb l’objectiu d’assolir un 
sistema de gestió homogeneïtzat, evitant que es pro-
dueixen greuges i distorsions econòmiques entre els 
diferents territoris.

    

DOCUMENT NÚM. 2: 
L’eficiència de la inversió 
en Infraestructures
Data publicació: 
13 de juny de 2018 

El Consell Assessor d’Infra-
estructures de Catalunya vol 
destacar en aquest document 
la necessitat d’incrementar 
l’eficiència de la inversió en in-

fraestructures a Catalunya i a Espanya, d’acord amb 
les millors pràctiques internacionals i per aquest mo-
tiu proposa el següent:, 

•Una planificació consensuada i de llarg recorregut 
(10-15 anys), basada en dades objectives, que per-
meti prioritzar les infraestructures i indiqui el cost, el 
temps i els mecanismes per executar-les.

•La realització per part de les Administracions d’estu-
dis d’eficiència tècnica i d’anàlisis cost-benefici que 
avaluïn el retorn econòmic, social i ambiental (Value 
for Money), així com avaluacions ex post, un cop la 
infraestructura estigui en funcionament. Aquests es-
tudis es consideren necessaris, tant per les inver-
sions a càrrec del pressupost públic com les exe-
cutades amb participació pública-privada, i han de 
contribuir a decidir quina és en cada cas la millor fór-
mula de provisió de la infraestructura.

•Desenvolupar les actuacions en un marc competen-
cial i regulatori transparent, garantint l’accés del ciu-
tadà a tota la informació.

•En el cas d’infraestructures complexes o de gran 
dimensió, cal madurar els projectes emprant tot el 
temps necessari per a decidir la solució més adient 
per a assolir l’òptima eficiència tècnica, econòmica, 
social i ambiental. 

•Nomenar, per part de l’ens actuant, un professional 
amb àmplia experiència i coneixements que lideri tot 
el procés, garanteixi l’eficiència en tots els aspectes i 
la deguda participació de tots els implicats. 

•Fer ús dels partenariats públics-privats (PPP) per 
aprofitar les eficiències del sector privat i del públic.

2.2 ACTIVITATS 2018
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2.2.2 Nit de les Infraestructures

II Nit de les Infraestructures de Catalunya
Data celebració: 13.06.2018

La segona edició de la “Nit de les Infraestructures” 
que es  va celebrar a l’Auditori de la seu de Foment 
del Treball el 13 de juny de 2018, va comptar amb 
l’assistència de més d’un centenar de persones. 

Com a acte previ al lliurament dels guardons respec-
tius, en Josep Dolz, catedràtic d’Enginyeria Hidràu-
lica a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Ca-
mins, Canals i Port (UPC), va reflexionar en veu alta 
sobre el canvi climàtic i la seva influència sobre les 
necessitats d’aigua a Catalunya.

Tot seguit es va fer l’acte de lliurament del premi a la 
millor Infraestructura posada en servei durant l’any 
2017 de construcció del centre logístic d’Amazon, al 
Prat de Llobregat.

Amb aquest guardó el jurat va reconèixer la capacitat 
que tenen Barcelona i la seva àrea metropolitana en 
particular, però alhora Catalunya en general, d’atreu-
re inversió estrangera de qualitat i posicionar-se com 
un clúster logístic internacional de primer nivell.

El Premi a la Millor Infraestructura posada en ser-
vei durant l’any 2017, va reconèixer la tasca als dife-
rents actors que hi participen en una obra i que són 
els següents:
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a) Premi al Promotor: Amazon, recollit pel Director 
General del centre del Prat, Víctor Romía, i la Direc-
tora de la Construcció, Sònia Corvera.

b) Premi al Projectista: IDOM, recollit per l’autora del 
projecte, Concepción Iglesias.

c) Premi a la Direcció d’obra: IDOM, recollit pel seu 
director general, Josep Rivera.

d) Premi al Constructor: Dragados, recollit pel dele-
gat de l’empresa a Catalunya, Enric Baucells.

Així mateix, en aquesta edició dels premis, el ju-
rat també va decidir que també fos copartícep dels 
premis l’Institut Català del Sòl (Incasòl), reconeixent 
la gestió i promoció dels terrenys duta a terme per 
aquest organisme en el projecte d’Amazon, la qual 
cosa va possibilitar atreure i consolidar la inversió de 
l’empresa de venda i distribució per Internet. El di-
ploma va ser recollit per Albert Civit, gerent de l’In-
casòl.

Els membres del jurat van concedir una menció es-
pecial al projecte IGLÚ, nau de fred ZAL Port, ubica-
da també al terme municipal del Prat de Llobregat en 
l’espai que ocupa el Port de Barcelona.

Aquesta infraestructura va estar promoguda pel CIL-
SA (Centre Intermodal de Logística, SA) i permet 
aprofundir en el desenvolupament d’equipaments 
logístics. El guardó ha estat recollit pel president de 
CILSA, Sixte Cambra.

Finalment van cloure l’acte Janet Sanz, Tinent d’Al-
calde d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajunta-
ment de Barcelona i Damià Calvet, Conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

2.2.3 Altres activitats

Visita Ministerio de Fomento
Data: 30 de gener de 2018

El 30 de gener de 2018, representants del Consell 
Assessor d’Infraestructures, es van reunir a la Seu 
del Ministerio de Fomento amb l’Excm. Sr. Íñigo de 
la Serna, Ministro de Fomento i el Sr. Julio Gómez 
Pomar, Secretario de Estado, a qui van presentar el 
document núm. 1 elaborat del Consell titulat ‘Les vi-
es d’alta capacitat: la urgència d’un nou model de 
gestió’. 
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Reunions amb els grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats
Data: 22.05.2018

El 22 de maig de 2018, el senyor Francisco Gutiérrez 
i el senyor Joaquim Llansó, president i vicepresident 
del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalu-
nya, i senyor Josep Túnica, senyor Salvador Guiller-
mo acompanyats pel senyor Josep Sánchez Llibre, 
es van reunir amb el president de la Comissió de Fo-
ment del Congrés dels Diputats, D. Celso L. Delga-
do Arce, del Grup Parlamentari Popular, i amb els re-
presentants de: 

• Grups Parlamentaris Popular, 

• Grups Parlamentaris Socialistes
• Grups Parlamentaris de Ciutadans
• Grups Parlamentaris d’Esquerra Republicana
• Grups Parlamentaris Mixt 

als quals va presentar el primer informe del Consell 
sobre el finançament futur de les vies d’alta capaci-
tat arreu de l’Estat.

Jornada ‘Autopistes, autovies i carreteres: 
Futurs models de gestió’ amb el RACC
Data celebració: 20 de setembre de 2018

El 20 de setembre de 2018 es va celebrar la jorna-
da-debat organitzada pel Consell Assessor i el RACC 



2 2 2 3

amb el títol “Autopistes, autovies i carreteres: Futurs 
models de gestió”, a la Sala d’Actes del RACC. 
La  benvinguda va anar a càrrec de Josep Mateu, 
president del RACC, i de Francisco Gutiérrez, presi-
dent del Consell Assessor d’Infraestructures.

Seguidament la jornada va continuar amb dues po-
nències a càrrec dels senyors Lluis Puerto, Director 
de la Fundació RACC i Joaquim Llansó, Vicepresi-
dent del CAdIC) en les quals aquests van exposar la 
necessitat urgent sobre el futur finançament de les 
vies d’alta capacitat.

A continuació es va dur a terme una taula rodona on 
diversos experts van intercanviar opinions i propos-
tes sobre el tema i finalment unes conferències de 
tancament a càrrec de responsables de les adminis-
tracions estatal i autonòmica en aquesta matèria. 

La taula d’experts sobre el model de finançament 
d’infraestructures van ser els següents:

• Sergí Saurí, Director CENIT Centre Innovació del 
Transport 

 • José Manuel Vassallo, Catedrático de Transportes 
de la Universidad Politécnica de Madrid 

• Ana Matas Prat, Economista de la Universitat de 
Barcelona

• Cristian Llàcer, CEO d’Eclipse Management 

• Pere Macias Arau, President Cercle d’Infraestruc-
tures

Van tancar l’acte les intervencions del Conseller de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalu-
nya, Hble. Sr. Damià Calvet, i  del Secretario de Es-
tado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del 
Ministerio de Fomento, Excmo. Sr. Pedro Saura Gar-
cía. 
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2.3.1 Documents i declaracions

Document núm. 3: 
La col•laboració 
Públic-Privada, 
un model necessari
Data publicació: 
15 de gener de 2019

En un context en el qual la 
col•laboració público-priva-
da no és ben rebuda ni justa-
ment valorada per un sector de 

l’opinió pública, el Consell Assessor d’Infraestructu-
res defensa la necessitat d’aquest sistema de gestió 
col•laboratiu en un context econòmic, social i tecno-
lògic com l’actual i proposa els eixos principals per 
impulsar aquest model i fer front a les necessitats de 
construcció, manteniment i millora de les infraestruc-
tures, assumint les profundes transformacions tecno-
lògiques en àmbits com la mobilitat, el cicle de vida 
de l’aigua o l’energia.

Fent font a les critiques expressades des de diversos 
sectors socials, el Consell Assessor d’Infraestruc-
tures defensa la màxima transparència del sistema 
col•laboratiu, la necessitat d’una correcta planifica-
ció de les infraestructures a llarg termini, promoure 
la participació de la societat civil, i condicionar la po-
sada en marxa d’aquests sistemes als resultats dels 
previs i preceptius estudis de rendibilitat econòmica, 
social i ambiental.

 
Document núm. 4: 
Bones pràctiques en la 
Contractació Pública 
d’Infraestructures
Data publicació: 
9 de maig de 2019

El Consell Assessor destaca 
que la contractació de les in-
fraestructures no és solament 
un simple expedient adminis-

tratiu, sinó que és la forma d’orientar la despesa pú-
blica i de perseguir l’interès general comptant amb la 
col•laboració privada.

Per aquest motiu el Consell promou l’adopció de bo-
nes pràctiques en la contractació pública d’infraes-
tructures consistents en 

• Proposar la realització de planificacions d’infraes-
tructures consensuades, tant política com social-

ment, basades en dades objectives.

• Defensar la necessitat de desenvolupar les poten-
cialitats de la llei actual per aconseguir una contrac-
tació basada en la qualitat de els infraestructures i 
l’atenció al ciutadà, i no només amb criteris econò-
mics.

• Exigir que els criteris qualitatius com el valor tèc-
nic de l’oferta, les seves característiques estètiques i 
funcionals, el cost del cicle de vida de la infraestruc-
tura, l’accessibilitat, la innovació i les característiques 
socials i mediambientals, tinguin cada vegada un pa-
per més rellevant en la contractació pública.

• Promoure l’adopció de bones pràctiques com per 
exemple potenciar els projectes, utilitzar els nous 
mètodes de contractació i col•laboració pública, 
aclarir i precisar la normativa reguladora de la con-
tractació pública, simplificar i homogeneïtzar els 
plecs de clàusules administratives i crear òrgans tèc-
nics de suport per les administracions públiques que 
disposen de menys recursos, entre d’altres. 

Document núm. 5: 
La rehabilitació 
d’Habitatges: un sector 
amb gran potencial 
per desenvolupar
Data publicació: 
7 de novembre de 2019

El Consell Assessor, després 
de ressaltar la transcendèn-
cia social de la rehabilitació en 

tant que activitat que incideix directament en la millo-
ra les condicions de vida de la ciutadania, augmen-
ta el parc d’habitatges de lloguer assequible, promou 
l’estalvi energètic i l’ús les energies renovables, fo-
menta l’activitat econòmica local vinculada al sector 
i garanteix la qualitat i la seguretat del patrimoni ar-
quitectònic, constata que encara no ha assolit la re-
llevància que li pertoca per tot un seguin de circums-
tàncies que han frenat el seu desenvolupament o li 
han impedit assolir el protagonisme que té en els pa-
ïsos del nostre entorn. 

Per aquest motiu el Consell aposta decididament per 
la rehabilitació i proposa, per a millorar les polítiques 
actuals: 
 
• Donar major coherència al marc normatiu de la re-
habilitació.

2.3 ACTIVITATS 2019
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• Realitzar planificacions consensuades i de llarg re-
corregut.

• Fomentar l’especialització en rehabilitació i eficièn-
cia energètica dels agents que hi intervenen, la cre-
ació d’equips gestors pluridisciplinaris i la professio-
nalització del sector. 

• Dissenyar paquets de finançament públic i privat a 
llarg termini per a la rehabilitació d’habitatge dirigits 
a les comunitats de propietaris.

• Modificar la regulació de l’IVA aplicat a la rehabili-
tació i l’eficiència energètica per superar la indefini-
ció actual i promoure el desenvolupament d’incentius 
fiscals per a la rehabilitació

2.3.2 Nit de les Infraestructures

III Nit de les Infraestructures de Catalunya
Data celebració: 13.06.2019

La celebració de la 3a Edició de la “Nit de les Infraes-
tructures”, va tenir lloc a l’auditori de Foment del Tre-
ball el 13 de juny de 2019 i va comptar amb l’assis-
tència de més d’un centenar de persones.

Com a acte previ al lliurament dels guardons respec-
tius, Marta Lacambra, directora general de la Funda-
ció Catalunya – La Pedrera, va reflexionar sobre la 
seva experiència com a gestora en una ponència ti-
tulada: “Un cert model personal”.

Tot seguit es va fer l’acte de lliurament del premi a la 
millor Infraestructura posada en servei durant l’any 
2018 que va recaure en l’obra de la Remodelació del 
Mercat de Sant Antoni. 

El Jurat va reconèixer l’aposta de les nostres admi-
nistracions per millorar els mercats municipals de la 
ciutat, adaptant-los a les funcionalitats actuals, a la 
vegada que es preserva i potencia la seva bellesa ar-
quitectònica, convertir-los en veritables peces d’art. 
La convivència d’aquests dos elements aporta un 
impuls dinamitzador pel seu entorn, revaloritzant el 
barri i incentivant el comerç i la vida al carrer.

El Premi a la Millor Infraestructura posada en ser-
vei durant l’any 2018, va reconèixer la tasca als dife-
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rents actors que hi participen en una obra i que són 
els següents:

a) Premi al Promotor: Institut Municipal de Mercats 
de Barcelona, recollit per Agustí Colom, President de 
l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona. 

b) Premi al Projectista: Ravetllat – Ribas Arquitectes, 
recollit per Pere Joan Ravellat.

c) Premi a la Direcció d’obra: Ravetllat – Ribas Arqui-
tectes, recollit també per Pere Joan Ravellat.

d) Premi al Constructor: Unió Temporal d’Empreses 
(UTE) Nou Mercat de Sant Antoni (Sacyr-Scrinser i 
Copcisa), recollit per Oriol Negrelll, Delegat d’Obra 
Civil de Catalunya, Valencia i Balears de Sacyr Infra-
estructures, S.A. i per Eloi Carbonell, President de 
COPCISA.

Així mateix, el Jurat del premi també va conside-
rar mereixedors d’una menció especial a dos equi-
paments rellevants: a la Unitat de Cures Intensives 
(UCI) de l’Hospital de la Vall d’Hebron, que és una 
smart UCI del nou bloc quirúrgic, àrea de crítics i nu-
cli de comunicacions verticals, i a la passarel•la Port 

– Ciutat de Tarragona, que permet connectar el mar 
amb la ciutat de Tarragona.

Finalment la cloenda de l’acte va anar a càrrec Da-
mià Calvet, Conseller del Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat, i de Pedro Saura, Secretario de Estado 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

 2.3.3 Altres activitats

Visita a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Data: 15 d’octubre de 2019

El 15 d’octubre de 2019 una representació del Con-
sell Assessor d’Infraestructures de Catalunya, va ser 
convidada a conèixer el Centre Operatiu de Rubí 
(COR) de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

En arribar van ser rebuts pel Ricard Font, president 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i pel 
Pere Calvet, director general, els quals els hi van fer 
una breu presentació de l’empresa. 

Seguidament van ser traslladats a l’estació de Sarrià 
on van agafar un tren direcció Rubí per anar al COR 
amb una llançadora i visitar el CCI (Centre de Control 
Integrat), acompanyats pel Oriol Juncadella, director 
de FGC Operadora.  

Durant la visita van fer uns tallers acompanyats pel 
director de FGC Infraestructura, Sr. Albert Tortajada i 
seguidament van fer una presentació dels projectes 
Internacionals i de Recerca de FGC. Un cop finalit-
zada la presentació, van anar a la sala del simulador 
per a fer una simulació de conducció de trens. 
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2.4.1 Documents i declaracions

Document núm. 6: 
La millora de la 
garantia de l’abastament 
urbà d’aigua a les 
comarques litorals de 
Catalunya. Canvi climàtic
Data publicació: 
25 de febrer de 2020

L’informe proposa les actua-
cions que caldria analitzar en 

detall i prioritzar per garantir l’abastament d’aigua a 
Catalunya, i en especial a les comarques litorals.

El Consell constata que la disponibilitat del cabals 
en els rius Ter, Llobregat i Ebre s’està reduint tendèn-
cia que s’accentuarà donat que els estudis de can-
vi climàtic a Catalunya, indiquen una reducció mitja-
na dels recursos hídrics, per al 2051, propera al 10% 
a les conques pirinenques i un màxim del 22% a les 
conques litorals.

En aquest context considera que cal preveure la in-
corporació de nous recursos, seguir avançant en la 
gestió integrada dels recursos disponibles (superfi-
cials, subterranis, dessalinització, reutilització) i aug-
mentar la capacitat de regulació per fer front a una 
pluviometria que serà més irregular en el temps, per 
la qual cosa proposa 

• La reutilització de l’aigua depurada

• Posada en servei d’una nova dessalinitzadora a 
l’entorn Cunit-Cubelles que milloraria la garantia de 
l’abastament associat a aquest ramal i també a la zo-
na nord de la xarxa CAT. 

• Actuacions a l’aqüeducte del Ter i a la planta pota-
bilitzadora de Cardedeu per tal de procedir a un rigo-
rós procés de revisió i manteniment.

• Interconnexió reversible Cunit-Cubelles de les xar-
xes CAT i ATL per tal de millorar la garantia en les du-
es xarxes. 

• Incrementar la capacitat de regulació associada a 
la xarxa CAT per poder incorporar des de l’Ebre el 
cabal màxim de concessió en qualsevol moment de 
l’any, fet que afavoriria la gestió de la xarxa CAT, ja 
que reduiria la incidència de la forta estacionalitat de 
la demanda

• Connexió de la xarxa CAT amb l’embassament de 

Riudecanyes per tal de permetre que aquest embas-
sament aporti cabals a la xarxa CAT en cas d’emer-
gència.

• Incorporació d’aqüífers locals a la xarxa CCB per 
reduir la incidència de l’estacionalitat de la demanda 
en la gestió del sistema.

• Interconnexió de les grans xarxes d’abastament ur-
bà i de reg realitzada amb l’acceptació socials dels 
territoris implicats, donar major flexibilitat al sistema 
d’abastament i afavorir la cohesió territorial. Això fa-
ria possible que, en situacions de sequera, es po-
gués realitzar una gestió integrada dels recursos hí-
drics en un ampli territori que acull la major part de 
la població de Catalunya, de la superfície de rega-
diu, de l’activitat industrial i de serveis. Aquesta ges-
tió integrada es refereix tant als recursos (superfici-
als, subterranis, dessalinització, reutilització) com a 
les demandes (urbana i agrària). 

Document núm. 7: 
Transició energètica. 
Emmagatzematge d’energia. 
Centrals reversibles
Data publicació: 
25 de novembre de 2020

L’informe proposa les actuaci-
ons necessàries per afavorir la 
posada en marxa de centrals 
hidroelèctriques reversibles 

que permetin l’emmegatzamatge d’energia i possibi-
litin la transició energètica cap a un model bassat en 
l’ús de les energies renovables.

El Consell constata que el canvi climàtic ha esdevin-
gut el major desafiament global i urgent a què s’en-
fronta la societat. Per aquest motiu la Comissió Euro-
pea, el Govern Espanyol i la Generalitat de Catalunya 
estan promovent una transició energètica tendent a 
la neutralitat climàtica. Donat l’alt grau d’aleatorietat 
de l’energia solar i de la eòlica, aquestes energies re-
novables resulten no gestionables en un alt percen-
tatge, per tant cal proveir-se de capacitat de suport 
quan falten o de capacitat d’emmagatzematge quan 
sobren.

En aquest context, les centrals hidroelèctriques re-
versibles o d’emmagatzematge per bombardeig, per-
meten gravitatòriament l’emmagatzematge d’energia 
mitjançant el bombament d’aigua des d’un embassa-
ment inferior a un altre embassament superior prò-
xim, i la seva conversió de nou en energia elèctrica 
per turbinació.

2.4 ACTIVITATS 2020
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Per aquest motiu el Consell considera que per avan-
çar en la transformació del sector elèctric cal fomen-
tar l’autoconsum i l’autogeneració, optant decidi-
dament per una transició energètica basada en l’ús 
d’energies renovables, mitjançant un sistema elèc-
tric amb xarxes intel•ligents, eficient, robust, resilient 
i flexible, adaptable al binomi producció-demanda, 
per a la qual cosa les central hidroelèctriques rever-
sibles, són peça clau.

Declaració 1: Declaració 
amb motiu de la COVID-19
Data publicació: 22 de juny de 2020

El Consell constata que les circumstàncies que han 
envoltat la pandèmia de la COVID-19, així com el 
conjunt de mesures adoptades per frenar la seva 
propagació han posat de manifest la necessitat de la 
col•laboració entre les Administracions Públiques i el 
conjunt de la societat civil.

En aquest context, el Consell, en tant que integrant 
de la societat civil, afirma que:

• La vida, la integritat física i la salut són valors i béns 
essencials en la societat. La inversió en sanitat, en 
organització dels sistemes de salut i dels sistemes 
d’atenció a la gent gran i dependents, va més enllà 
del que és públic i del que és privat.

• L’educació, l’ensenyament, la formació de la infàn-
cia i la professionalització de la joventut són el pilar 
sobre el qual pivotarà un canvi d’hàbits, pràctiques i 
estils de vida deferents amb els comportaments exi-
gibles en períodes de canvi climàtic.

• La investigació, com bé s’ha demostrat en aquest 
context, permet a la societat certa autonomia, dins 
de la globalització, fins i tot en temps disruptius o no 
favorables. La societat requereix inversions en inves-
tigació, públiques i privades

• Cal fer efectiu el dret social a un habitatge digne la 
qual cosa requereix la col•laboració de les diferents 
Administracions

• La mitigació del canvi climàtic exigeix la redacció 
de plans estratègics de les infraestructures en servei, 
especialment les destinades al transport terrestre i a 
garantir la disponibilitat de recursos hídrics.

• L’impuls a la descarbonització de l’economia reque-
reix que s’acceleri la transició energètica, fomentant 
les energies renovables amb tecnologies provades, 
creant marcs estables per a que pugui assumir-los la 
iniciativa privada.

• Cal millorar els processos i la gestió associats al ci-
cle urbà de l’aigua, així com fomentar-tar la reutilitza-
ció de les aigües depurades, el que requereix inversi-
ons i adequades polítiques de repercussió de costos.

• Les intervencions que s’han de dur a terme neces-
siten de la col•laboració de particulars, empreses, 
professionals i inversors la qual cosa requereix un 
marc de seguretat jurídica, claredat normativa i le-
gislació transparent.

• La ciutadania té el dret a una bona administració, 
la qual cosa implica completar la digitalització de les 
administracions públiques, així com la simplificació i 
modernització dels procediments administratius i de 
les vies de recurs.
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2.4.2 Nit de les Infraestructures

IV Nit de les Infraestructures de Catalunya
Data celebració: 14 d’octubre de 2020 

La 4a Edició de la “Nit de les Infraestructures, cele-
brada el 14 d’octubre de 2020 va ser una acte  que 
es va haver d’adaptar a les mesures sanitàries adop-
tades per evitar el contagi de la COVID-19 motiu pel 
qual es va retransmetre en streaming. Només van 
poder assistir presencialment els ponents, els mem-
bres del Consell Assessor, els premiats i les Adminis-
tracions Públiques. Tot i així va tenir la presència te-
lemàtica de més 150 persones.  

En aquesta quarta edició de la Nit de les Infraestruc-
tures, Javier Rui-Wamba, President de la FUNDACIÓ 
ESTEYCO, va reflexionar sobre la necessària col•la-
boració entre les diferents administracions públiques 
per a la realització dels grans projectes d’infraestruc-
tures de pais  amb una ponència titulada: “Treballant 
plegats, fent país”.

En aquesta edició el Jurat va concedir el Premi a la 
Millor Infraestructura posada en servei durant l’any 
2019 a la Variant de Vallirana. Autovia B-24. 

El jurat va valorar la dificultat tècnica de la Variant 
de Vallirana, autovia B-24, la incorporació en el tú-
nel de les mesures de seguretat d’última generació, 
la integració ambiental de l’obra, la millora de la mo-
bilitat dels usuaris en una via d’accés a Barcelona i 
el gran impacte que aquesta obra té per als habitant 
de Vallirana, perquè amb la variant s’evita que fins 
19.000 vehicles diaris, 4.000 d’ells camions d’alt to-
natge, circulin pel centre de la població.

El Premi a la Millor Infraestructura posada en ser-
vei durant l’any 2019, va reconèixer la tasca als dife-
rents actors que hi participen en una obra i que són 
els següents:

a) Premi al Promotor: Direccón General de Carrete-
ras. Ministerio De Transportes, Mobilidad y Agenda 
Urbana, recollit per l’Excm. Sr. D. Pedro Saura, Se-
cretario de Estado.
b) Premi als Projectistes: AudingIntraesa, S.A. i AE-
COM INOCSA, S.L., recollit per Enric Font en repre-
sentació d’AudingIntraesa.
c) Premi a les Direccions d’obra: BAC Engineering 
Consultancy Group, S.L. i Pigra Engineering, S.L, re-
collit per Joan Franco Poblet en representació de 
l’empresa.
d) Premi al Constructor: FCC Construcción, S.A., re-
collit per Jordi Ferrando, delegat de Catalunya de 
l’empresa FCC Construcción.

Així mateix, el Jurat del premi també va considerar 
mereixedora d’una menció especial  a  l’obra Integra-
ció de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) 
a l’entorn dels barris de Gràcia i Can Feu de Saba-
dell, en considerar que amb el cobriment de les vies 
del ferrocarril en un tram de 375 metres que fins ara 
discorria en superfície s’ha millorat la permeabilitat i 
la mobilitat a l’entorn de la línia d’FGC i crear, alhora, 
un nou espai per a l’ús ciutadà.

Finalment la cloenda de l’acte va anar a càrrec de 
Janet Sanz, Segona Tinenta d’Alcaldia de l’Ajunta-
ment de Barcelona, Damià Calvet, Conseller del Ter-
ritori i Sostenibilitat de la Generalitat, i Pedro Sau-
ra, Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana.
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2.5.1 Documents i declaracions

Document núm. 8: 
Parcs d’habitatges 
de lloguer a preus regulats. 
Una necessitat urgent
Data publicació: 
11 de maig de 2021

Aquest document del Consell 
Assessor té per objectiu gene-
rar parcs d’habitatges de llo-
guer a preus regulats per les 

administracions públiques sobre sòls de titularitat 
pública en règim de concessió o dret de superfície.

En aquest marc el Consell proposa: 

• Promoure un marc jurídic específic per aquest tipus 
d’actuacions que ha de garantir a les administracions 
públiques el correcte desenvolupament del servei i a 
l’inversor/ finançador la viabilitat en el temps.

• Facilitar una normativa urbanística que permeti, de 
forma àgil i ràpida, posar a disposició sòls existents 
qualificats d’equipament i amb usos desfasats pel 
temps transcorregut des de l’aprovació dels plans 
generals originals, en sòls susceptibles de ser con-
cessionats per habitatge de lloguer.

• Promoure l’elaboració d’un procediment especí-
fic que permeti destinar la totalitat del sòl provinent 
d’aprofitaments a la creació d’un parc estable d’ha-
bitatges de lloguer a preus regulats, sense que això 
generi desequilibri en el patrimoni públic.

• Articular el procediment per permetre traspassar la 
titularitat del sòl entre administracions públiques su-
pramunicipals i locals sense distorsionar llur patrimo-
ni públic.

• Regular l’obligació de destinar els nous aprofita-
ments a la creació dels parcs, alliberant a les admi-
nistracions públiques dels costos d’urbanització.

• Promoure un conveni amb la banca privada que es-
tableixi els requeriments imprescindibles per facilitar 
l’accés dels operadors al crèdit Parcs d’habitatges 
de lloguer a preus regulats: una necessitat urgent 7 
necessari.

• Licitar concursos de concessió d’obra pública per 
a la construcció, manteniment i explotació d’habitat-
ges destinats a lloguer a preu regulat per les admi-
nistracions públiques en sòl públic sent la contrapar-

tida el pagament del lloguer.

• Els parcs d’habitatges de lloguer a preus regulats 
s’articulen a partir de concessions de pagament per 
ús. La legislació tributària ha d’introduir les modifica-
cions necessàries per tractar aquest producte com 
una concessió i amb un IVA súper reduït donat el seu 
caràcter social.

• Establir que tots els ajuts públics, en forma de sub-
venció o subsidiació de crèdits, destinats a acon-
seguir tarifes per sota de mercat siguin considerats 
com ingressos de lloguers i subjectes a la mateixa 
tributació.

• Vincular l’import i disposició d’ajudes a les tarifes a 
aplicar als usuaris, destinant els recursos públics a 
aquelles llars més necessitades.

Document núm. 9: 
La rehabilitació d’edificis. 
El finançament i la 
fiscalitat de les 
comunitats de propietaris
Data publicació: 
7 d’octubre de 2021

L’informe analitza dos factors 
que incideixen significativa-
ment en l’àmbit de la rehabi-

litació d’edificis: el fiançament de les comunitats de 
propietaris i la fiscalitat aplicable a les obres de re-
habilitació. 

El document manté que cal plantejar línies d’incen-
tius per estimular la demanda de reforma i rehabi-
litació principalment orientades a la sostenibilitat, 
l’eficiència energètica i la reducció d’emissions asso-
ciades. Per aquest motiu, partint de la base que tota 
obra de millora i rehabilitació hauria de poder gaudir 
d’ajuts o incentius, aquests haurien de ser molt re-
duïts en obres que no incorporin aquest tipus de me-
sures. I tot això es planteja sota la premissa que són 
les comunitats de propietaris les que necessiten un 
marc legal clar sobre els processos d’autorització per 
la contractació de deute financer i la responsabilitat 
jurídica que aquestes tenen.

En aquest marc el Consell proposa: 

• Regular de forma clara i precisa els processos de 
contractació dels instruments financers destinats a 
obres de rehabilitació i millora de l’eficiència energè-
tica de les comunitats de propietaris.

2.5 ACTIVITATS 2021
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• Promoure i facilitar finançament a terminis llargs (8-
10 anys) a tipus favorables.

• Incrementar els programes de suport de les admi-
nistracions públiques a totes les obres de rehabilita-
ció promogudes per comunitats de propietaris mit-
jançant ajuts que estiguin vinculats a la millora de 
l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de 
CO₂ amb imports vinculats a les millores. 

• Millorar la gestió de les obres de rehabilitació per 
comunitats de propietaris promovent la digitalització 
i professionalització de la seva gestió interna.

• Elaborar i divulgar guies i codis de bones pràcti-
ques sobre rehabilitació per a ciutadans, entitats fi-
nanceres i gestors de la rehabilitació.

• Configurar les convocatòries d’ajuts a la rehabilita-
ció amb un caràcter obert i continuat, superant les 
tradicionals convocatòries anuals.

• Clarificar i simplificar la normativa reguladora de 
l’Impost del Valor Afegit (IVA) aplicable a les obres de 
rehabilitació per tal d’evitar dubtes interpretatius i es-
tablint un tipus impositiu del 10 %, que en el cas de 
projectes de millora energètica, podria ser del 4%.

• Recuperar la deducció per inversió en l’habitatge 
habitual de les quantitats satisfetes per a la rehabi-
litació a l’Impost sobre la Renda de les Persones Fí-
siques.

Declaració 2: Declaració amb motiu 
de la COVID-19 ‘Després d’un any de Covid, 
àmbits a transformar amb els fons europeus’
Data publicació: 29 de març de 2021

Transcorregut un any des de la declaració de l’estat 
d’alarma per fer front a la crisi generada per la CO-
VID-19, el Consell es reafirma en la declaració que 
va emetre al juny de 2020, i entén que cal aprofitar 
al màxim l’oportunitat que suposen els Fons Euro-
peus derivats del Pla de Recuperació per a Europa. 
En conseqüència afirma:

• Els poders públics han promoure la inversió públi-
ca i privada en recerca perquè aconsegueixi nivells 
equivalents a la mitjana europea, o, com a mínim, el 
2% del PIB.

• Cal consolidar un model educatiu estable, basat 
en la coordinació i cooperació de les diferents ad-
ministracions competents, que estimuli a educadors 
i alumnes i eviti el fracàs escolar. Així mateix, és im-
prescindible reordenar la formació professional cap 

a un model útil, pràctic i eficient per a joves i per a 
empreses.

• Els poders públics haurien de proveir, en coordina-
ció amb altres organitzacions, “infraestructures digi-
tals socials

• Els poders públics han d’intervenir activament en 
els processos de reequilibri del territori, localització i 
deslocalització de persones al llarg del país.

• L’evident i urgent necessitat d’habitatges exigeix in-
tervencions i activitat administrativa i privada junta-
ment amb inversió pública d’emergència. Els poders 
públics han de coordinar esforços per a posar a la 
disposició de la ciutadania habitatge assequible, so-
cial, en règim de lloguer preferentment,

• Els poders públics han d’emprendre mesures con-
cretes i definitives contra l’escalfament global. . La 
descarbonització de l’economia requereix l’accelera-
ció de la transició energètica. Reconeixent els avan-
tatges que ha ofert la globalització, cal promoure el 
manteniment d’un cert nivell d’autonomia.

• Cal una normativa d’emergències de salut pública, 
que sigui instrument eficaç per a establir les diferents 
mesures essencials (quarantena, aïllament, estratègia 
de vacunació, assegurament del proveïment…) en la 
lluita contra les epidèmies, que redundi en un apo-
derament de les autoritats sanitàries i que prevegui 
una modulació del seu impacte sobre el lliure exerci-
ci dels drets fonamentals.

• Cal culminar el procediment d’implantació d’una 
Administració electrònica, interconnectada i trans-
parent.

Declaració 3: ‘El cas de l’Aeroport de Barcelona:
un despropòsit que cal superar’
Data publicació: 10 de novembre de 2021

El Consell al caire del dissortat episodi viscut entorn 
l’ampliació de l’Aeroport Josep Tarradellas, Barcelo-
na – El Prat considera que cal: 

• Resoldre la controvèrsia entre medi ambient i crei-
xement econòmic

• Construir permanentment consensos institucionals 
i promoure la implicació de la societat civil en la ges-
tió de les infraestructures per tal de resoldre les con-
trovèrsies sobre les mateixes.

• Adoptar formes de governança, transparents i par-
ticipatives.
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• Treure el màxim rendiment de les infraestructures 
existents.

A partir de les anteriors consideracions, el Consell 
Assessor d’Infraestructures de Catalunya considera 
que:

• Catalunya necessita polítiques de creixement, que 
permetin dinamitzar l’economia alhora que afavorir la 
cohesió social i territorial.

• L’Aeroport de Barcelona - El Prat, amb el seu dis-
seny, configuració i operativa actuals, està acos-
tant-se al límit de la seva capacitat. Cal treure el 
màxim rendiment de les instal•lacions i capacitats 
existents.

• Tant el sistema aeroportuari de Catalunya com la 
xarxa ferroviària d’alta velocitat són dos elements a 
considerar per optimitzar les instal•lacions i capaci-
tats existents.

• L’ampliació de les pistes de l’aeroport planteja 
una complexa problemàtica ambiental que ni es pot 
menystenir ni s’ha de convertir en un pretext per a la 
inacció.

• Només amb consens entre les institucions es pos-
sible avui la construcció de les grans infraestructu-
res.

• La gestió individualitzada de l’aeroport de Barcelo-
na constitueix la millor  garantia per a donar resposta 
a les necessitats reals de Catalunya

• El Comitè de Rutes necessita, avui, un nou impuls.

2.5.2 Nit de les Infraestructures

V Nit de les Infraestructures
Data celebració: 15 de juny de 2021 

La celebració de la 5a Edició de la “Nit de les Infra-
estructures”, el 15 de juny de 2021 va ser una ac-
te que es va haver d’adaptar a les mesures sanità-
ries adoptades per evitar el contagi de la COVID-19 
motiu pel qual es va retransmetre en streaming. No-
més van poder assistir presencialment els ponents, 
els membres del Consell Assessor, els premiats i les 
Administracions Públiques. Tot i així va tenir la pre-
sència telemàtica de més 150 persones.  

L’acte va comptar amb la benvinguda de Josep Sà-
nchez Llibre, President de Foment i tot seguit va in-
tervenir l’Hble. senyor Jordi Puigneró, Vicepresident 
i conseller del Departament de Vicepresidència, Po-
lítiques Digitals i Territori de la Generalitat i Francis-
co Gutiérrez.

A continuació el senyor Mariano Marzo, Catedràtic 
de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universi-
tat de Barcelona, va reflexionar sobre el canvi climà-
tic amb una ponència titulada: “Cambio climático, in-
novar y decidir”.

A continuació es va procedir al lliurement del Pre-
mi a la Millor Infraestructura posada en servei du-
rant l’any 2020 a la ‘Nova Terminal de Granels Sòlids 
d’ICL Iberia al Port de Barcelona’.

El Jurat va voler posar en valor en aquest projec-
te, dos àmbits rellevants, com són la col•laboració 
públic-privada, amb una participació activa des de 
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fa temps de Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya i el Port de Barcelona, i l’aposta renovada que 
l’empresa ICL Group, per mitja ferroviari, i també per 
la millora mediambiental que les noves instal•lacions 
suposen. 

El Premi a la Millor Infraestructura 2020, va voler re-
conèixer l participació dels diferents actors que hi 
participen:

a) Premi al Promotor: ICL Iberia, recollit per Carles 
Alemán, CEO de l’empresa.

b) Premi als Projectistes: IDP Ingeniería y Arquitectu-
ra, recollit per Enrique Blasco, CEO de IDP

c) Premi a la Direcció d’obra: NTi Projects & Cons-
truction Management, recollit per Ivan Nogales, Ma-
nager General de l’empresa.

d) Premi al Constructor: (UTE) de Dragados S.A. y 
ACSA Sorigué, recollit per Enric Baucells, director de 
la Zona Nird-Est de Dragados i Manuel Delgado, di-
rector general de Construcció del Grup Sorigué. 

Així mateix, el Jurat també considerà oportú fer una 
menció especial a les obres de construcció :

• El Districte administratiu de la Generalitat de Cata-
lunya,  edifici singular,  composat per 40.000 metres 
quadrats, que ve caracteritzat per la seva eficiència, 
la seva transformació i innovació.

• El Pont viari de la Tordera, consistent en l’execu-
ció d’una obra nova de substitució del pont viari que 
uneix Blanes amb Malgrat, que va ser destruït per 
Glòria al gener de 2020, i que han dut a terme les di-
putacions de Girona i Barcelona, de forma col•labo-
rativa mitjançant l’encàrrec que va ser dut a terme 
per Infraestructures de Catalunya.

• El Pont ferroviari sobre el Riu Tordera al PK 059/183 
de la línia 726 Bifurcació Sagrera – Maçanet, greu-
ment afectat per una DANA (Depressió Aïllada en 
Nivells Alts) els dies 22 i 23 d’octubre de 2019; les 
obres van ser promogudes per l’Administrador d’In-
fraestructura Ferroviària (ADIF).

• Les Obres d’emergència realitzades per Ports de 
la Generalitat de Catalunya, com a conseqüència de 
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les afectacions al litoral català derivat de la borrasca 
Glòria, i que va requerir una inversió públic-privada 
de 36 milions d’euros, i que va afectar a 32 ports de 
titularitat de la Generalitat de Catalunya, tant de ges-
tió directa com indirecta.

• I finalment, a les més de 1000 actuacions que va 
desplegar l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) com 
a conseqüència del temporal Glòria, per tot el terri-
tori de Catalunya i que va comportar la destinació de 

50 milions d’euros per restablir acuradament les in-
fraestructures de l’aigua a Catalunya, on van parti-
cipar més de 59 empreses, en un període màxim de 
10 mesos.

La cloenda va ser a càrrec de Janet Sanz, Segona 
Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Nú-
ria Marín, Presidenta de la Diputació de Barcelona i 
Pedro Saura, Secretario de Estado de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana.
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ANNEX NÚMERO 1

Membres del Consell Assessor d’Infraestructures 
de Catalunya en el període 2017 a 2022

Càrrec   Nom      

President  Francisco Gutiérrez Ferrández  12.05.2017 - Actualitat

Vicepresident  Joaquim Llansó Nores   12.05.2017 - Actualitat

Vocal    Ramon Arandes Renu   12.05.2017 - Actualitat

Vocal   Josep Dolz Ripollés   09.04.2021 - Actualitat

Vocal    Josep Gassiot Mata   12.05.2017 - Actualitat

Vocal   Pere Macías Arau   12.05.2017 - Actualitat

Vocal   Juan Manuel Manrique Gual  13.12.2019 - Actualitat

Vocal    Gonzalo Martín Borregón Boguña 13.12.2019 - Actualitat

Vocal   Maria Jesús Montoro Chiner  12.05.2017 - Actualitat

Vocal   Ma Belén Noguera de la Muela  02.10.2020 - Actualitat  

Vocal   Valentí Pich Rosell   12.05.2017 - Actualitat

Vocal    Ramon Serra Masip   12.05.2017 - Actualitat                     

Vocal   José Vicente Solano Salinas  12.05.2017 - Actualitat

Vocal   Ferran Travé Piqué   12.05.2017 - Actualitat

Vocal   Josep Túnica Buira   02.10.2020 - Actualitat   

Secretari  Salvador Guillermo Viñeta  12.05.2017 - Actualitat

Secretari adjunt  Ignasi Puig Abós   13.12.2019 - Actualitat

Càrrec  Nom      

Vocal   Iñaki Badiola Menéndez  12.05.2017 - 13.12.2019

Vocal   Xavier Borràs Gabarró  12.05.2017 - 13.12.2019

Vocal   Pablo Nobell Rodríguez  12.05.2017 - 20.02.2021 (traspàs)

Membres en l’actualitat: 

Ex Membres:
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ANNEX NÚMERO 2

Documents elaborats pel Consell Assessor 
d’Infraestructures de Catalunya en el període 2017 a 2022

Documents: 

Núm. 1: Les vies d’alta capacitat: 
la urgència d’un nou model de gestió

Núm. 2: L’eficiència de la inversió en Infraestructures

Núm. 3: La col•laboració Públic-Privada

Núm. 4: Bones pràctiques en 
la Contractació Pública d’Infraestructures

Núm. 5: La rehabilitació d’Habitatges

Núm. 6: La millora de la garantia 
de l’abastament urbà d’aigua

Núm. 7: Transició energètica. 
Emmagatzematge d’energia. Centrals reversibles

Núm. 8: Parc d’habitatges de lloguer 
a preus regulats. Una necessitat urgent

Núm. 9: La rehabilitació d’edificis. El finançament 
i la fiscalitat de les comunitats de propietaris.

Declaracions:

Declaració 1
Declaració amb motiu de la COVID19 

‘La responsabilitat, el sacrifici i la confiança amb 
la societat civil permetran atendre la salut, l’edu-
cació, la investigació, l’habitatge, el canvi climà-
tic, la descarbonització i l’aigua, sense dilació, 
triant els millors projectes amb una bona admi-
nistració’

Declaració 2
Declaració amb motiu de la COVID19 

‘Després d’un any de Covid, àmbits a transformar 
amb els fons europeus’

Declaració 3
‘El cas de l’Aeroport de Barcelona: un despropò-
sit que cal superar’

ANNEX NÚMERO 3

Evolució núm. candidatures i núm. de promotors als premis Nits Infraestructures

Nota: Des de l’edició I de la Nit de les Infraestructures fins a la IV, les candidatures als premis han estat seleccionades 
pel Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya (CAdIC). Des de la V edició en endavant, les candidatures són 
proposades i presentades per tercers.

I Nit Infraestructures (2017)

II Nit Infraestructures (2018)

III Nit Infraestructures (2019)

IV Nit Infraestructures (2020)

V Nit Infraestructures (2021)

Nº Promotors Nº Candidatures

3

2

19

10

9

3

2

47

23

13

88
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