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La direcció general d'Assegurances va cessar ahir Jacint Boixasa, 

administrador provisional, juntament amb Sergio Gago, d'Agrupació 

Mútua, intervinguda des de l'octubre pel ministeri d'Economia. Els motius 

al·legats: reduir costos. 

 

La decisió del ministeri, que havia informat la Generalitat de les seves 

intencions, va sorprendre el mateix interessat, que no s'esperava, en cap 

cas, aquesta decisió. Boixasa, fins al desembre consultor de RJCE, 

associat al Bufet Roca Junyent, va trencar el vincle amb la consultoria 

precisament per poder-se dedicar a temps complet a la tasca 

d'administrador provisional de la mútua. Una decisió que també va 

adoptar Pere Galí, igualment exconsultor de RJCE, que va ser nomenat 

per Boixasa i Gago responsable de les participades de l'entitat. 

 

Es dóna la circumstància, a més, que tant Boixasa com Galí, exalts 

càrrecs dels governs de CiU, van ser fitxats per l'expresident de la 

mútua, Fèlix Millet, per reconduir els números de l'entitat. Quan va 

esclatar l'escàndol del Palau de la Música, i Millet va ser substituït pel 

tàndem Josep González i Martí Parellada, Boixasa i Galí van continuar 

desenvolupant les seves tasques d'assessoria. 



 

Tanmateix, i amb el cas Millet en plena efervescència, el ministeri va 

destituir González i Parellada, i va nomenar precisament Boixasa, 

juntament amb Gago, administrador provisional de la mútua. 

 

La tasca de Boixasa i Gago no ha estat fàcil: han portat a la fiscalia la 

inversió en la construcció de la nova seu de l'entitat al costat de la 

Ciutat de la Justícia, perquè hi ha 40 milions d'euros que va pagar 

Agrupació sense justificar. 

 

Pressions a l'executiu 

 

A això s'hi han d'afegir els problemes d'Amci Habitat, participada en un 

70% per la mútua. Amci, amb un patrimoni negatiu de 12,5 milions 

d'euros a 31 de desembre del 2009, no només ha rebut en préstec 44 

milions d'euros de la mútua, sinó que aquesta hi ha invertit 20 milions 

d'euros més. Els problemes financers d'Amci l'han portat a sol·licitar al 

ministeri permís per capitalitzar el préstec d'Agrupació. Un permís que 

encara no han rebut, per la qual cosa dilluns la immobiliària va amenaçar 

d'iniciar un procés de dissolució, cosa que arrossegaria la mútua, si no 

reben aviat l'autorizació. Una amenaça que algunes fonts veuen com el 

detonant perquè el ministeri hagi cessat Boixasa. Tanmateix, des de la 

mútua, el ministeri i la Generalitat desvinculen el cessament de Boixasa 

de l'amenaça de dissolució d'Amci Habitat. 

 


