Josep Borrell Fontelles

Va néixer a La Pobla de Segur, Lleida el 1947
És Enginyer aeronàutic per la Universitat Politècnica de Madrid i Doctor
en Ciències Econòmiques per la Universitat Complutense de Madrid.
També ha cursat un Master en Investigació Operativa a La universitat de
Stanford-California (EEUU) així com un Master en Economia de l’Energia
a l’Institut Francès del Petroli a Paris. És Catedràtic d’Anàlisi Econòmica
de la Universitat Complutense de Madrid i fundador de l’Escola
d’Hisenda Pública.
Amb una llarga trajectòria política ha estat membre de la Comissió
Executiva del PSC (1987-2004) i del Comitè Federal del PSOE (1992-2004).
Ha ocupat els càrrecs de Regidor (Madrid 1979-1982), Diputat provincial
per Madrid (1979-1982). Diputat al Congrés (1986-2004). En aquests anys
va ser nomenat Secretari d’Estat d’Hisenda (1984-1991) i Ministre
d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient (1991-1996).
A partir de l’any 2000, en la seva activitat parlamentària es va dedicar a
les qüestions relacionades amb la Unió Europea (UE), va ser president
de la Comissió Mixta Congrés – Senat per la UE i representant del
Parlament espanyol en la Convenció Europea on es debatia el futur de
la Unió Europea. L’any 2004 és elegit diputat al Parlament Europeu, on
ocupar el càrrec de President del Parlament del juliol de 2004 fins el
gener de 2007. Després com a diputat europeu, va presidir la Comissió
de desenvolupament del Parlament europeu fins el final de la legislatura
el juny del 2009.
Actualment ha estat elegit per unanimitat president de l’Institut
Universitari Europeu (IUE), amb seu a Florència. Aquesta institució,
creada per la Unió Europea el 1972, ofereix estudis de doctorat , beques
postdoctorals i de recerca en ciències socials; guarda els arxius històrics
de la UE i és la seu de l’institut Robert Schuman per a les ciències
avançades, un centre d’investigació de caràcter interdisciplinari,
especialitzat en temes europeus i internacionals. Josep Borrell serà el
primer espanyol que exercirà el càrrec a partir de gener de 2010.

