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El Govern aprova el Projecte de llei d’autoritzacions 
financeres i normes pressupostàries i tributàries 
durant el període de pròrroga pressupostària 
 

 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei d’autoritzacions financeres i 
normes pressupostàries i tributàries durant el període de pròrroga 
pressupostària. Aquesta Llei s’aprova durant aquest període, atès que dins el 
marc legal vigent i d’acord amb el Decret legislatiu pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, l’endeutament públic s’ha 
d’aprovar per Llei del Parlament.  
 
Aquesta Llei conté tres articles referits, respectivament, a l’autorització 
d’operacions financeres, al règim de modificacions pressupostàries i normes 
de gestió pressupostària i a normes tributàries. La Llei es completa amb dues 
disposicions finals, la primera habilita el Departament d’Economia i 
Coneixement a fer les modificacions que calgui per la seva execució i la 
segona fa referència a la entrada en vigor. 
  
Mitjançant aquest Projecte de llei s’autoritza el Govern perquè en les 
condicions i els termes fixats per la Llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya, faci ús al llarg del 2011, mentre es mantingui la situació de 
pròrroga pressupostària, d’operacions d’endeutament en qualsevol modalitat, 
per a finançar inversions reals, transferències de capital i variació d’actius 
financers, consignades pels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, del 
Servei Català de la Salut, de l’Institut Català de la Salut, de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials i de les entitats autònomes administratives per 
al 2010, prorrogat per al 2011, per un import màxim de 2.613 milions d’euros. 
 
El text també preveu que amb efectes des de l’1 de gener del 2011 i fins a 
l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2011, es 
manté la vigència de les disposicions contingudes a la Llei de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2010 relatives al règim de modificacions 
pressupostàries i de gestió pressupostària; i contingudes en els articles 43 a 
46 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010. 
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El Govern aprova la convocatòria de 600 noves places 
de Mossos d’Esquadra per a l’any 2011 

 
• Els aspirants es formaran a partir de l’octubre a Institut de 

Seguretat Pública de Catalunya 
 
El Govern ha aprovat avui l’oferta parcial d’ocupació pública de 600 places de 
la categoria de mosso del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat de 
Catalunya per a l'any 2011. Els seleccionats entre els aspirants es formaran a 
partir del proper mes d’octubre com a policies a l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya (ISPC) durant el curs 2011-2012. 
 
La Junta de Seguretat de Catalunya, en la sessió de 14 de setembre de 2006, 
va determinar que, un cop finalitzat el desplegament territorial l’any 2008, calia 
completar mitjançant successives convocatòries anuals els efectius finals 
previstos del cos de mossos d’esquadra que en la mateixa Junta es van fixar 
en 18.267 policies l’any 2015. 
 
Un cop publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya aquesta 
convocatòria, que correspon a la vint-i-cinquena promoció del cos, s'iniciarà la 
tramitació dels processos selectius corresponents d’accés al cos. 
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NOMENAMENTS 
 
 
El Govern ha aprovat diversos nomenaments. Són els següents: 
 
Departament de la Presidència 
 

• Jordi Argelaguet i Argemí, director del Centre d’Estudis d’Opinió 
 
Departament d’Economia i Coneixement 
 

• Jacint Boixasa i Solagran, director general del Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya 

 
Departament de Territori i Sostenibilitat 

• Leonard Carcolé Galea, director de l’Agència Catalana de l’Aigua  

 
Departament de Cultura 
 

• M. Josefa Moya Gonzalez, directora de Serveis del Departament de 
Cultura 

 
Departament de Justícia 
 

• Francesc X. Fabregat Vera, director general de Modernització de 
l’Administració de Justícia 
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CURRÍCULUMS 
 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
Jordi Argelaguet i Argemí, director del Centre d’Estudis d’Opinió 
 
Nascut a Sabadell l’any 1965. 
 
Doctor en Ciències Polítiques i de l’Administració (cum laude) per la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Llicenciat en Ciències Polítiques i 
Sociologia (Secció Ciències Polítiques) per la UAB. Ha cursat els tres primers 
cursos complets de la Llicenciatura d’Història a la UAB. 
 
Professor Titular d’Universitat del Departament de Ciència Política i Dret 
Públic de la UAB des del 2002. Des de 1994 n’havia estat professor ajudant. 
Va obtenir el premi “Ferran Cuito i Canals” de l’Institut d’Estudis Catalans a la 
millor tesi de Ciències Socials (1997). 
 
Ha fet estades de formació i recerca al Tirol del Sud (Europäische Akademie 
Bozen), a Anglaterra (ECPR Summer School in Social Science in Data 
Analysis, University of Essex), als Estats Units (becari USIA al Boston 
College), a Escòcia (University of Stirling) i a Irlanda (University College 
Dublin). 
 
Membre del consell de redacció de la Revista de Llengua i Dret i de Papers: 
Revista de Sociologia. Ha publicat diversos llibres, capítols de llibre i articles 
sobre política lingüística, partits polítics i altres temes de ciència política. 
 
Des del 2009 és membre de l’Equip de Deganat de la Facultat de Ciències 
Polítiques i de Sociologia com a Coordinador de la Titulació de Ciència 
Política i Gestió Pública. Anteriorment, havia estat secretari fedatari d’aquesta 
mateixa facultat. 
 
És militant de CDC des de novembre del 2006; membre cofundador de 
l’Associació Catalana d’Amics d’Israel (ACAI) i soci d’Òmnium Cultural.  
 
 
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CONEIXEMENT 
  
Jacint Boixasa i Solagran, director general del Patrimoni 
  
Nascut a Barcelona, el 5 d’abril del 1960. 
  
Titulat superior i màster en Economia i Finances per la Bircham International 
University (BIU) de Chicago, postgrau en Administració i Direcció d’Empreses 



 

�

����������	�
������������2011  
���������	
������������������������	�������������������������	�����������	��������	��� ��	��
���
�

 

6 

per IESE Business School, diplomat màster en Assessoria Fiscal i diplomat en 
Dret Tributari i Assessoria Fiscal per la Universitat de San Pablo CEU. 
Actualment és soci-director de FINCORP Business Consulting. 
  
Els últims sis anys, ha estat soci de la consultoria d’empreses Roca Junyent. 
Entre 2001 i 2003 ha estat director general d’Assegurances del Departament 
d’Economia i Finances. També ha treballat en el sector assegurador, a 
Vidacaixa com a cap de l’àrea de finances (1991-1995) i al holding 
assegurador de La Caixa i Fortis (Caifor), a Inverco i a Unespa, entre 1995 i 
2002. Prèviament va treballar en finances corporatives i gestió de riscos 
empresarials a La Caixa, Caixa de Barcelona i Arthur Andersen. 
�

 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
 
Leonard Carcolé Galea, director de l’Agència Catalana de l’Aigua  
 
Nascut a Barcelona l’any 1959. 
 
Enginyer Superior de Camins, Canals i Ports per l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyers de Camins Canals i Ports de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. És diplomat de Direcció de Negocis de la University South 
Carolina, en curs impartit per Caixa de Terrassa i IESE. També ha realitzat un 
curs d’Especialització en Urbanisme pel Col·legi d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports, i un de Perfeccionament Aptituds Directives (PADI) per l’Institut 
d’Empresa. 
 
Des de 1998 fins a l’actualitat ha desenvolupat diverses feines al Grup Aigües 
de Barcelona: director adjunt al director general de Sorea i Territorial de la 
zona Nord-Est; director tècnic de la Divisió d’Aigua i Sanejament, director de 
Producció i Depuració del Sector Aigua i Sanejament; director territorial 
Nordest del Sector Aigua i Sanejament, director general de Catalunya i 
Balears, director general del Servei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de la 
Societat General d’Aigües de Barcelona, i director de Medi Ambient. 
 
Ha desenvolupat diverses tasques al grup d’empreses de construcció i 
promoció immobiliària CITECO, de Tarragona (1985-1997). També va ser 
conseller delegat de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, S.A. 
(EMATSA). 
 
Ha estat membre dels Consells d’Administració de diverses empreses del 
Grup Agbar: administrador únic d’Aquagest Medi Ambient, vicepresident de 
Clavegueram de Barcelona, SA (CLABSA), president d’Aquagest Medio 
Ambiente-Aqualia AIE, conseller delegat d’Aqua Ambiente Servicios Integrales 
SA, conseller delegat de Simmar-Serveis de Manteniment del Maresme SL, 
conseller de Depuradores d’Osona, Districlima i Agbar Environment Limited, 
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entre altres. També ha estat president de l’Agrupació de Serveis d’Aigua de 
Catalunya (ASAC).  
DEPARTAMENT DE CULTURA 

 
M. Josefa Moya González, directora de serveis de Cultura 
 
Nascuda a Algesires (Cadis) l’any 1956. 
 
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i procuradora de Tribunals. 
Postgrau de Desenvolupament Directiu, Lideratge i Innovació als serveis 
públics ESADE.  
 
Ha estat cap del Servei de Suport Jurídic de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i Adolescència; subdirectora general de Recursos Humans i 
Organització de la Direcció de Serveis del Departament de Cultura i 
subdirectora general i d’Administració i Gestió de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural. També a Cultura va ser nomenada cap del Servei de la 
Secretaria Administrativa de la Subdirecció General d’Administració de la 
Secretaria General. Al Departament d’Ensenyament, ha estat cap del Servei 
Normatiu i d’Assessorament Jurídic de la Subdirecció General d’Assessoria 
Jurídica de la Secretaria General i també cap de la Secció de Programació de 
Professorat d’Ensenyaments Secundaris i de Règim Especial de la Direcció 
General de Recursos Humans.  
 
També ha exercit d’advocada a Catalana de Gas i Electricitat S.A, avui, Gas 
Natural, i a Promotora Mediterránea S.A. Actualment, treballava al Servei 
d’Ocupació de Catalunya.  
 

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 

 
Francesc Xavier Fabregat Vera, director general de Modernització de 
l’Administració de Justícia 
 
Nascut a Barcelona l’any 1954. 
 
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Especialista en Dret Civil 
català per la Universitat Oberta de Catalunya. Reconeixement de suficiència 
investigadora. Realitzats els cursos de Doctorat sobre "Dret Processal".  
 
En l'àmbit professional va exercir durant 11 anys com a subdirector general de 
Planificació i Programes de la Direcció General de Relacions amb 
l'Administració de Justícia. També va ser secretari del Consell de Justícia de 
Catalunya i membre de les Comissió de Coordinació de Comunitats autònomes. 
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Des de 2009 és membre del grup d'estudi per a les activitats formatives sobre el 
paper del jutge a la nova oficina judicial i des de 2010 és membre del grup 
d'investigació sobre la nova llei d'oficina judicial del Consell General del Poder 
Judicial. També és membre de la Subcomissió Tècnica per als estudis previs per 
a la implantació de la Ciutat Judicial de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat i 
membre de la Comissió de Coordinació de Policia Judicial. 
 
Ha estat membre del Consell de Redacció de la Revista Justiforum i del Jurat del 
Premi Justiforum. Així mateix ha integrat la Comissió Mixta de la Sala del 
Govern del Departament de Justícia i la Comissió general de Secretaris Judicials 
de Catalunya. 
 
Ha estat professor de l'escola de pràctica professional de l'advocacia del Col·legi 
d'Advocats de Sabadell (1992 a 2006) i de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(1995-2001). Així mateix ha estat docent en la formació de formadors del 
Consell General del Poder Judicial sobre la nova oficina judicial, ha publicat 
diversos articles especialitzats i ha participat en diverses conferències i 
congressos. 
 
Actualment és membre del Cos Superior Jurídic de Secretaris Judicials amb 
destinació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
 


