PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL PER A LA SEVA PUBLICACIÓ AL PORTAL
DE LA TRANSPARÈNCIA
Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-la en acompliment de l’article 9.1.b de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sens
perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La veracitat del contingut
d’aquesta fitxa és responsabilitat del propi professional.
DADES D’IDENTIFICACIÓ
Nom

Lloc i data de naixement

M Magdalena Serras Torras
Càrrec actual
Subdirectora general de gestió pressupostaria
Departament, organisme o ens públic d’adscripció
Departament d’Economia i Coneixement
PERFIL
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic)
- Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.
- Estudis sobre organitzacions europees realitzats a la Facultat Internacional per
l’Ensenyament del Dret Comparat d’Estrasburg i altres cursos de formació en l’àrea de les
institucions europees, així com en l’àrea del finançament, la gestió i el control dels fons
comunitaris, realitzats a l’EAPC i al Patronat Català Pro Europa.
-Cursos de formació específica en matèria de gestió econòmica i pressupostària i tècniques
de programació i pressupostació del sector públic, realitzats a l’EAPC.
TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
Experiència professional (per ordre cronològic)
Incorporació a l’Administració de la Generalitat l’any 1980 com a col·laborador tècnic al
Departament d’Economia, accedint a la condició de funcionaria del Cos superior de
l’Administració de a Generalitat havent superat les primeres proves selectives convocades per
Ordre de 31 de juliol de 1986. En tots aquests anys he ocupant diferents llocs de
comandament a la Direcció General de Pressupostos fins arribar a Subdirectora general de
gestió pressupostaria, càrrec que ocupo actualment des de l’any 1997.
Activitat docent:
- Cursos de formació a l’escala administrativa de la Generalitat sobre tema pressupostari a
l’EAPC
-Sessions sobre Pautes per llegir i entendre els pressupostos de la Generalitat , a l’EAPC
INFORMACIÓ ADDICIONAL

Altra informació rellevant

Data actualització
12.06.2015
Signatura

