
 

 

 

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
 
 

 
 
 
 

ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ (art. 13 i 14 dels Estatuts de Loteries de Catalunya SAU) 
 

L'òrgan de govern de la societat és la Junta General d'Accionistes.  

L'òrgan d'administració de la societat és el Consell d'Administració.  

Es preveuen altres òrgans:  

 El president o la presidenta de la societat, que és la persona titular de la presidència del 
Consell d'Administració.  

 I el director o la directora general és l'òrgan unipersonal directiu de la societat. 

 
 

La Junta General 
 

La persona titular de la direcció general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya exerceix la 
representació de la Generalitat de Catalunya com a soci únic de la societat, d'acord amb la Llei de 
l'Estatut de l'empresa pública catalana. 

 

És competència de la Junta General d'Accionistes deliberar i acordar sobre els assumptes que 
determina la Llei de societats de capital. 

 
 
El Consell d’Administració 
 
El Consell d'Administració és l'òrgan que administra la societat, en el marc de les directrius de la 
Junta General d'Accionistes, per tal d'acomplir el seu objecte social. 
 
El Consell d'Administració es compon d'un mínim de 5 membres i un màxim de 10, en els termes de 
l'article 28 dels estatuts. 
 
Aquests nomenaments es realitzen d'acord amb el principi de representació paritària de dones i 
homes, en els termes de la legislació aplicable en l'àmbit de la igualtat de dones i homes. 
 
Les categories de consellers i conselleres són les següents: 

a) Consellers i conselleres dominicals, que es nomenen d'entre persones amb la condició d'alt càrrec 
de l'Administració de la Generalitat o de les entitats del seu sector públic. 

La pèrdua de la condició d'alt càrrec comporta la remoció del càrrec de conseller o consellera, 
mitjançant l'acord de separació corresponent que adopti la Junta General d'Accionistes. 

b) Consellers i conselleres independents, que es nomenen, si escau, d'entre persones de prestigi 
reconegut i competència tècnica o professional en els àmbits de la gestió empresarial o de l'objecte 
de la societat. 

En aquest  apartat  podeu trobar  la definició de  l’estructura  organitzativa  i funcional  de 

Loteries de Catalunya, SAU. 



 

A l'efecte d'aquests Estatuts, són independents les persones que no tenen vincle administratiu, 
mercantil o laboral amb l'Administració de la Generalitat ni amb les entitats del seu sector públic. 

3. El nomenament dels consellers i les conselleres s'ha d'ajustar a les regles següents: 

a) Un conseller o consellera dominical, com a mínim, es nomena en representació del departament 
d'adscripció de la societat. 

b) Un conseller o consellera dominical, com a mínim, es nomena en representació del departament 
competent en matèria d'hisenda. 

c) Una tercera part, com a mínim, dels consellers i les conselleres dominicals es nomenen d'entre 
persones que exerceixin el seu càrrec en els departaments de l'Administració de la Generalitat i en 
les entitats del seu sector públic amb competències en l'àmbit de les inversions, els programes i les 
actuacions que promouen la prosperitat i la cohesió social. 

d) El nomenament de consellers i conselleres independents és potestatiu. 

4. Les persones titulars dels òrgans de l'Administració de la Generalitat que exerceixin funcions de 
regulació en l'àmbit del joc i les apostes no són elegibles com a consellers o conselleres. 

5. Els consellers i les conselleres exerceixen el seu càrrec per un termini de quatre anys, renovables 
una vegada per un termini equivalent. 

 
La presidència del Consell d’Administració 
 
El president o la presidenta del Consell d'Administració és la persona titular de la secretaria sectorial 
de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de joc. 

 

La direcció general 
 

El Consell d'Administració acorda el nomenament del director o la directora general d'acord amb les 
regles dels apartats següents. 

El procediment de selecció del director o la directora general es fonamenta en els principis de 
publicitat, transparència, objectivitat i concurrència. 

La designació del director o la directora general es realitza d'acord amb els principis de mèrit, 
capacitat i idoneïtat. 

 

Identificació dels responsables 
 

Consell d’ Administració:  
 

Presidenta: Sra. Marta Espasa Queralt 

Vicepresident: Sr. Josep Solà i Font 

Vocal: Sr. Oriol Amorós i March 

Vocal: Sra. Esther Pallarols i Llinàs  

Vocal: Sr. Josep Ramon Casals i Mata 

Vocal: Sr. Josep Lluís García i Ramírez 

Secretari no conseller: Sr. Joan Codina i Soley 

 
Estructura organitzativa  

 

Loteries de Catalunya SAU s’estructura en una Direcció General de la que depenen les 
Direccions recolzades per les Àrees de suport: 



 

 

Direccions: 
 

- Direcció de Marketing i Jocs. 
- Direcció de Retail. 
- Direcció d’Operacions de Joc. 

 
Àrees: 

 

- Àrea Econòmica i Financera. 
- Àrea Compliance. 
- Àrea Recursos Humans i Serveis Centrals. 

 
 

Identificació dels responsables 

 

Director general: Sr. Jaume Torrabadella Monsant 

Direcció de Marketing i Jocs Sra. Pilar Martin Serrano 

Direcció de Retail Sr. Pere Bayascas Ferran 

Direcció d’Operacions de Joc Sr. Jordi Aragonès Riba 

Àrea Econòmica i Financera Sr. Cristòfor Garcia Gil 

Àrea de Compliance Sr. Joan Codina i Soley 

Àrea de RH i Atenció al Jugador Sr. Jordi Padrosa Macias 
 

 

Perfil i trajectòria professional del director general:  Annex  
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ANNEX 
 
 

 

Perfil i trajectòria professional del director general 
 

 
Dades d'identificació 

 

 

Nom i cognoms Lloc i data de naixement 

JAUME TORRABADELLA MONSANT BARCELONA, 17.07.1966 
 

 

Garrec actual 

DIRECTOR DE LOTERIES DE CATALUNYA, SAU 
 

 

Departament, organisme o ens públic d'adscripció 

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA 
 

 

 

Perfil professional 
 

 

Titulació i formació academica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova) 

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (1990) Programa 

Superior en Digital Business - The Valley Digital Business School (2016) 

 
 
 

 

 

Trajectória professional 
 

 

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

Moulinex España, SA - Product Manager / Brand Manager (1992-1999) Agfa 
Gevaert Group - Key Account Manager (1999-2001) 
Agfa Gevaert Group - Marketing & Catagory Manager (2001-2004) 
AgfaPhoto Gruop - Sales, Marketing & Operations Director, South Europe (2004-2006) 
Hewlett Packard Company (HP) - Channel Sales Manager EMEA (2007-2012)   Hewlett 
Packard Company (HP) - Marketing Manager EMEA (2013-2015) 
Prints & Friends (Access Ability, SL) - director gerent - director de Transformació (2014-2016)  

Loteries de Catalunya – director general (2017 - actualitat) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


