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El conseller Mas-Colell presenta els pressupostos de 
la sortida de la recessió 

 

 Els pressupostos de la Generalitat pel 2014 mantenen la despesa 
departamental i posen l’èmfasi en les prioritats socials, que 
concentren el 71% dels recursos previstos 

 

 Augmenten els ingressos a través de la via impositiva i de la 
venda de patrimoni i concessions 

 

 Els pressupostos no incorporen els deutes de l’Estat amb 
Catalunya, però el Govern els continua reclamant  

 

 Es preveu un creixement de l’economia catalana del 0,9%  

 

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui els pressupostos de la Generalitat 
per a l’any 2014, després de la pròrroga pressupostària vigent durant el 2013. 
El conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, s’ha traslladat 
després al Parlament per lliurar els comptes a la presidenta de la Cambra. 
 
Els pressupostos del 2014 situen la despesa departamental en 20.295 milions 
d’euros, un 0,2% més que l’exercici anterior. El manteniment de la capacitat 
de despesa dels departaments ha estat una de les prioritats en la confecció 
dels comptes, ja que la reducció dels recursos disponibles hagués comportat 
un deteriorament dels serveis públics essencials. 
 
Reactivació econòmica 
 
Els comptes del 2014 inclouen un conjunt de mesures per ajudar a la 
reactivació de l’economia i la creació d’ocupació, entre les quals destaquen 
l’ampliació de l’oferta de places de Formació Professional o l’aposta per la 
recerca i la innovació. D’altra banda, també s’impulsaran polítiques 
d’ocupabilitat per millorar la competitivitat de les empreses. Per tal de donar 
suport a les pimes i els autònoms, l’ICF oferirà instruments de finançament per 
projectes viables d’empreses, com a complement a l’oferta creditícia del sector 
privat. 
 
Compromís amb l’estat del benestar 
 
La despesa social es consolida com a eix vertebrador dels pressupostos. Amb 
l’objectiu de protegir els col·lectius més perjudicats per la crisi, les polítiques 
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de Salut, Ensenyament i Benestar Social, la Renda Mínima d’Inserció i el 
suport a les famílies en matèria d’habitatge concentren el 71,1% de la 
despesa disponible. I, si es tenen en compte tots els recursos destinats a 
finançar serveis bàsics (incloent-hi els departaments d’Interior i de Justícia) el 
percentatge s’eleva fins al 80,9%. L’augment de la despesa social permet 
reforçar partides essencials de l’estat del benestar, els ajuts menjador, el 
suport als afectats per desnonaments o la lluita contra la pobresa infantil. 
 
Els comptes presentats avui reflecteixen el gran esforç que han realitzat els 
ciutadans de Catalunya per tal de reequilibrar les finances públiques. Entre 
2010 i 2012 es va efectuar un ajust pressupostari de 4.616 milions d’euros, 
que va permetre reduir el dèficit del -4,57% al -2,21%. L’executiu català 
preveu que la magnitud de l’ajust arribi fins als 6.932 milions a finals del 2014 
per tal de complir l’objectiu de dèficit del -1% (-1.979 milions)  fixat per l’Estat 
espanyol. Això vol dir que, en quatre anys, haurem reduït un 22% la despesa 
no financera amb càrrec als recursos generals sense interessos. El Govern 
preveu l’assoliment d’aquest objectiu al pressupost, però el considera injust, 
desproporcionat i molt inferior al que li correspondria a Catalunya pel pes de la 
seva despesa, eminentment social, sobre el conjunt d’administracions 
públiques.   
 
 
 
INGRESSOS 
 
El manteniment del nivell de despesa departamental obliga l’executiu català, 
els treballadors públics, i els ciutadans a fer un esforç per incrementar els 
ingressos públiques. Es tracta d’un exercici de corresponsabilitat que permetrà 
augmentar la recaptació un 2,3% respecte a la liquidació de l’any 2010. Sense 
aquestes mesures, els ingressos s’haurien reduït un 14%. Els comptes del 
2014 impulsen un augment dels tributs, la creació de noves taxes i l’aplicació 
d’una política activa de venda de patrimoni i concessions que permetran 
recaptar 3.203,5 milions d’euros. A més, la bestreta del model de finançament 
del 2014 és uns 500 milions inferior respecte a la del 2013, tot i que les 
previsions econòmiques del Govern espanyol insinuen una recuperació 
econòmica. Amb tot, el Govern mantindrà la negociació política amb l’Estat 
espanyol per aconseguir els ingressos dels deutes pendents amb Catalunya. 
 
Política impositiva 
 
En l’àmbit fiscal es reforma l’impost de successions i donacions, amb un 
increment de la progressivitat i mantenint la bonificació del 99% a la tributació 
del cònjuge. A més, s’adeqüen les tarifes vigents i es modifica l’escalat actual 
de l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses en contractes de 
lloguer i es crea l’impost sobre la producció termonuclear d’energia elèctrica 
per la seva incidència en el medi ambient.  A través de la llei de mesures 



 

Acords de Govern . 05.11.2013  

Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

4 

 

fiscals i financeres es creen diverses taxes com l’Eurovinyeta, que gravarà els 
vehicles pesants que circulin per un tram de l’Eix Transversal, o el cànon 
sobre la deposició controlada de residus industrials.  
 
  
Venda de patrimoni i concessions 
 
Els pressupostos del 2014 mantenen una política activa de venda de patrimoni 
de la Generalitat. Amb la venda d’edificis i altres actius reals es preveuen 
ingressar 864 milions d’euros i 1.454 milions amb concessions i altres 
ingressos patrimonials. La venda de patrimoni s’emmarca en el pla de 
racionalització dels recursos públics, ja que permet reduir dèficit públic i 
endeutament, amb la cancel·lació dels respectius censos emfitèutics. A més, 
permet alliberar recursos immobilitzats en actius immobiliaris i destinar-los a 
polítiques públiques més prioritàries.   
  
 
Negociació política  
 
El Govern no ha inclòs en els comptes del 2014 els deutes pendents de l’Estat 
amb Catalunya. Tot i això, mantindrà una negociació política ferma per 
aconseguir els ingressos que li corresponen. Es tracta, entre d’altres, de la 
liquidació dels deutes pendents de la Disposició Addicional Tercera de 
l’Estatut, la compensació o desbloqueig de l’impost dels dipòsits bancaris, 
revisar a l’alça els ingressos del model de finançament pel 2014 (d’acord amb 
les previsions de millora de la situació econòmica) i l’aplicació d’un nou model 
de finançament amb efectes retroactius a l’1 de gener del 2014.    
 
 
MARC MACROECONÒMIC 
El 2014 es preveu que el PIB de l’economia catalana creixi un 0,9%. Malgrat 
que aquest creixement és moderat, representa un canvi important respecte a 
l’evolució econòmica del 2013, que s’estima que serà d’un -1,1% en la seva 
mitjana anual. El creixement del 2014 es fonamentarà en la demanda externa i 
en el redreçament de la demanda interna, que, tot i això, encara serà 
lleugerament negativa. La recuperació de l’ocupació serà molt dèbil en el 
conjunt del 2014, per bé que tendirà a l’alça a mesura que avanci l’any. La 
taxa d’atur mitjana anual, que se situarà en el 23,1 %, serà 6 dècimes inferior 
a la taxa prevista per al 2013. 
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El Govern aprova la reforma de l’Impost de 
Successions i Donacions que manté la bonificació del 
99% per als cònjuges i millora la progressivitat 

 Preveu un augment de la recaptació per Successions d’uns 110 
milions anuals 
 

 Incorpora la creació de l’Eurovinyeta, una taxa per als vehicles 
pesants de transport de mercaderies que circulin per les 
carreteres de la Generalitat 
 

 Crea el cos tècnic de gestors tributaris de l’Agència Tributària de 
Catalunya i la Central de Compres 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha donat avui el seu vistiplau al 
Projecte de Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic per al 2014. La principal novetat de la també coneguda com a “Llei 
d’acompanyament” dels pressupostos és la reforma de l’Impost de 
Successions i Donacions, que respon a un doble objectiu: d’una banda, la 
necessitat d’incrementar els ingressos de la Generalitat per continuar amb el 
procés de consolidació de les finances públiques; i, de l’altra, incrementar-ne 
la progressivitat. Un doble compromís amb el que es dóna compliment a 
l’Acord de la X legislatura i a una moció del Parlament que instava al Govern a 
dur a terme aquesta reforma. Així, d’acord amb la memòria econòmica, 
s’estima un increment de la recaptació de 110 milions d’euros anuals.   
 
El principal tret de la reforma aprovada pel Govern és que manté la tributació 
entre cònjuges amb la bonificació del 99%, i per a la resta de parentius dels 
grups I i II (per exemple els fills) se n’aplica una bonificació progressiva amb 
major bonificació per a herències menors. Així, una herència de fins a 100.000 
euros manté la bonificació del 99%; per una de 500.000 euros, una bonificació 
del 94,2%; i per una herència d’1 milió d’euros, del 84,6%. El nombre de 
contribuents de l’impost passarà del 6,2% actual al 18,5%. La reforma també 
manté la reducció de 275.000 euros per a persones amb un grau del 33% de 
minusvalidesa, i de 650.000 euros per a una discapacitat del 65% o superior.  
 
També es modifiquen les reduccions per parentiu, tal com es pot veure en el 
quadre següent, i s’eliminen les reduccions addicionals:   
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REDUCCIONS PER PARENTIU 

Grup Concepte

SITUACIÓ 

ACTUAL

REFORMA 

PROPOSADA

275.000 100.000

PER CADA ANY 

DE MENYS DE 21

PER CADA ANY 

DE MENYS DE 

21

33.000 12.000

límit 539.000 límit 196.000

Cònjuge 500.000 100.000

Fills i adoptats 275.000 100.000

Resta descendents 150.000 50.000

Ascendents i adoptants 100.000 30.000

Situacions convicencials d'ajuda mútua 150.000 50.000

III
Col·laterals de  2n i 3r grau i 

ascendents i descendents per afinitat
50.000 8.000

IV Col·laterals de 4rt grau, graus més distants i estranys 0 0

I Descendents i adoptats menors de 21 anys

II

 
 
 
Una estimació de 51,9 milions d’euros anuals per la creació de noves 
taxes i la modificació d’altres ja existents 
 
A banda de la reforma de l’Impost de successions, la Llei també inclou un 
conjunt de mesures fiscals que complementen i instrumentalitzen la política 
econòmica que fixa el Govern amb la llei de pressupostos per al proper 
exercici. En aquest sentit, també es modifiquen un seguit de taxes ja existents 
i se’n creen 37 de noves, amb les que la Generalitat preveu un increment de la 
recaptació anual de 51,9 milions d’euros. 
 
Algunes d’aquestes mesures fiscals, incloses en el Títol I de la Llei 
d’acompanyament, són les següents: 
 

 Taxa per l’ús de carreteres de titularitat de la Generalitat, coneguda 
com “Eurovinyeta”, que pagaran els vehicles pesants de transport de 
mercaderia de 12 tones o més. L’import és de 0,13 cèntims d’euros per 
km. De moment, la taxa es limita al pas d’aquest tipus de camions pels 
152km de l’eix transversal, però es podria ampliar a altres vies com la 
C-33 o l’Eix del Llobregat. La llei preveu que els vehicles destinats a 
finalitats de prestació de serveis públics en quedaran exempts. Es 
tracta d’una mesura que obeeix a una transposició de la directiva 
europea amb la que es preveuen recaptar 1,2 milions d’euros anuals. 

 

 Transmissions Patrimonials Oneroses. Es tracta d’una adequació de 
les tarifes vigents i una modificació de l’actual escalat per a una 
aplicació més simple del tribut, així com la incorporació de mesures per 
millorar-ne la gestió. Afecta a la part de l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials (ITP) que ja paguen els llogaters en el moment de 
formalitzar el contracte d’arrendament. La llei preveu que s’apliqui de 
manera gradual. Així l’any 2014 s’abonarà un 0,3% del valor global del 
contracte; i a partir del 2015 el 0,5%. La llei estima un impacte 
recaptatori anual de 7,7 milions d’euros.  
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 Creació del cànon sobre la deposició controlada dels residus 
industrials. Aquest nou gravamen es configura com un impost ecològic 
en línia amb les polítiques de fiscalitat ambiental adoptades per altres 
països europeus. Aquest impost de caràcter finalista, que tindrà una 
tarifa de 15,8 euros/tona, s’ha mostrat com un instrument eficaç per al 
foment de la minimització dels residus. La previsió de recaptació anual 
és de 14,2 milions d’euros anuals. 

 

 Pel que fa als tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
s’introdueixen algunes novetats que afecten, en primer lloc, a l’ús 
ramader de l’aigua. En aquest sentit s’incrementa de manera gradual –
un 0,1% el 2014, un 0,3% el 2015 i un 0,5% el 2016- el gravamen 
corresponent al consum que en fa aquest col.lectiu i que s’inclou dins 
del cànon de l’aigua. En segon lloc, s’incrementa el coeficient 
aplicable al tipus de gravamen general pels usos hidroelèctrics de 
l’aigua. L’objectiu d’aquesta mesura és equiparar les centrals 
tèrmiques, hidroelèctriques i nuclears a la fiscalitat que paguen la resta 
d’usuaris industrials per l’ús que fan de l’aigua. Aquesta mesura té un 
impacte recaptatori anual de 8,8 milions d’euros.    

 
 
Mesures en l’àmbit de la Funció Pública 
La Llei de mesures també recull un seguit de mesures que fan referència a 
l’àmbit administratiu i de funcionament de l’Administració, així com  més 
directament als treballadors de la Funció Pública.  
 

 Agència Tributària de Catalunya. Es crea el cos tècnic de gestors 
tributaris de la Generalitat amb l’objectiu d’ampliar l’estructura de l’ATC 
 i de dotar-la dels instruments i de l’equip humà especialitzat i necessari 
per poder desenvolupar les taques de la futura agència tributària de 
Catalunya que s’encarregarà de gestionar, recaptar i inspeccionar tots 
els tributs que es paguen a Catalunya. Els nous treballadors tindran la 
categoria d’A2, com a tècnics especialitzats en les tasques d’aplicació 
dels tributs.  

 

 Contractació pública. Es crea la Central de Compres per millorar la 
contractació, incrementant la transparència i homogeneïtzant els nivells 
de qualitat. Des de fa més de 20 anys, la Generalitat ja aplica polítiques 
de racionalització en les compres a través de la Comissió Central de 
Subministraments. Ara, amb la llei de mesures es crea la central de 
compres i es regula el règim jurídic per assolir unes contractacions 
conjuntes més eficients.  

 

 Dins de l’àmbit més específic de la Funció Pública, la Llei contempla la 
possibilitat de reasignar els treballadors públics entre departaments 
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en el marc de convenis de col.laboració o per desenvolupar projectes 
d’interès comú. Aquesta mesura s’engloba en el procés de 
racionalització de l’administració i de flexibilització funcional del seu 
personal.  
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La Generalitat adapta la Comissió de Convenis del 
Consell de Relacions Laborals perquè decideixi en les 
inaplicacions de convenis col·lectius  
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el decret que adapta la Comissió 
de Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals (CRL) perquè 
pugui assumir funcions decisòries en els procediments d’inaplicació d’aquests 
convenis quan no hi ha entesa entre les parts i aquestes acorden adreçar-se a 
l’Administració, tal com preveu l’última reforma laboral (Llei 3/2012, de 6 de 
juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball).  

En aquest sentit, la nova normativa, en línia amb la legislació estatal, preveu 
la participació de l’Administració des del punt de vista de garantia del 
procediment i adapta l’organització i el funcionament de la Comissió a 
l’esmentada facultat per decidir. A més, també adapta la Comissió a les noves 
necessitats que s’han anat plantejant des de la seva constitució, de manera 
que es garanteix l’eficàcia, l’agilitat i la continuïtat en l’exercici de les seves 
funcions. 

Proporcionalitat en els procediments d’inaplicació   

La desvinculació de condicions de treball previstes al conveni col·lectiu és una 
de les possibilitats que preveu la reforma laboral per facilitar la flexibilitat 
interna de les companyies. En aquest sentit, la llei indica que, en cas de falta 
d’entesa entre l’empresa i els representants dels treballadors, les parts poden 
acordar acudir a la via que ofereix l’autoritat laboral; en aquest cas, la 
Comissió de Convenis Col·lectius del CRL. 

Així, en l’exercici de les seves funcions decisòries, la Comissió Executiva 
d’aquesta Comissió resoldrà el conflicte, vetllant per assegurar la viabilitat del 
projecte empresarial i la proporcionalitat de la solució, evitant arribar així a 
l’aplicació de mesures més traumàtiques, com podria ser l’extinció col·lectiva 
de contractes. 

En concret, hi ha dues vies per resoldre la discrepància entre empreses i 
treballadors: 

- La decisió al si de la pròpia Comissió Executiva, basant-se en un informe de 
l’Autoritat Laboral (caldrà unanimitat de tots els seus membres); o 

- L’arbitratge, que pot ser plural, amb un àrbitre o àrbitres designats per la 
Comissió.  

Tant la decisió de la Comissió Executiva com el laude arbitral són vinculants, 
immediatament executius i s’ha d’emetre als 25 dies d’entrada de la petició. 
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La Comissió de Convenis Col·lectius s’integra al Consell de Relacions 
Laborals, que és l’òrgan de participació institucional, de diàleg i de concertació 
socials en matèria de relacions laborals, de caràcter col·legiat i tripartit, on hi 
és representada l’Administració de la Generalitat i les organitzacions sindicals 
(CCOO i UGT) i empresarials (Foment del Treball i PIMEC) més 
representatives de Catalunya. El CRL està adscrit al Departament d’Empresa i 
Ocupació, departament competent en matèria laboral de la Generalitat de 
Catalunya. 
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El Govern adapta el cicle formatiu de grau superior 
d’educació infantil a les necessitats del sector 

 

 Aquest títol també s’ha renovat per adequar-se a la formació 
professional establerta a la LOE 

 

El Govern ha aprovat avui el decret que estableix el currículum del cicle 
formatiu de grau superior d’educació infantil, amb el propòsit d’adaptar-lo a les 
necessitats actuals del sector. Així mateix, el currículum s’ha adequat a la 
formació professional establerta a la LOE (Llei orgànica d’educació) i també se 
n’ha ampliat els continguts. Aquest títol està desenvolupat d’acord amb el 
catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, que permet la integració 
dels sistemes educatiu i laboral en la formació professional. 
 
El nou currículum del cicle de grau superior d’educació infantil amplia els 
continguts corresponents a les destreses i els coneixements de les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació relacionats amb la infància, i 
també els de l'elaboració, seguiment i emplenament de protocols tant en 
l'àmbit educatiu com en el social, atesa la implantació progressiva de sistemes 
i processos de qualitat per garantir l'eficàcia i la millora dels serveis. Així, dóna 
resposta a les necessitats del sector d'adaptació a diferents àmbits i 
d’augment de les funcions relacionades amb la coordinació i mediació amb les 
famílies. 
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El Govern aprova la renovació del conveni en matèria 
d’estadística sobre agricultura i ramaderia entre la 
Generalitat i l’Estat espanyol  
 

 L’objectiu del conveni és actualitzar l’àmbit de col·laboració per 
conèixer la situació estructural i l’evolució conjuntural 
d’ambdós sectors 
 

El Govern ha donat llum verd a la signatura del conveni marc de col·laboració 
entre l’Administració General de l’Estat, a través del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a 
través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, en matèria d’estadística (2014-2016). 
 
L’articulat de l’acord fixa que en la informació i les estadístiques per a finalitats 
estatals. Al ministeri li correspon planificar les operacions estadístiques dels 
plans sectorials i les que siguin assignades al Departament en el Pla estadístic 
estatal; establir les metodologies i els calendaris de les operacions 
estadístiques que seran realitzades per les comunitats autònomes en el marc 
d’aquest Conveni; realitzar els controls tècnics necessaris per garantir  
l’homogeneïtat estatal de les operacions estadístiques; enviar a Catalunya els 
textos dels convenis específics a fi de tramitar-los posteriorment; i fixar en els 
convenis específics la contribució financera que aportarà a les comunitats 
autònomes, d’acord amb els criteris de valoració establerts per a cada una de 
les operacions estadístiques. 
 

Pel que fa les actuacions que corresponen a Catalunya, haurà de dur a terme 
les fases de les operacions estadístiques que estableixin els convenis 
específics que se subscriguin per a l’execució de les estadístiques que, 
d’acord amb els convenis específics, seran realitzades per Catalunya; enviar 
les dades obtingudes, i també la informació complementària de les operacions 
estadístiques establertes als convenis específics, segons els calendaris 
previstos; i gestionar, si és el cas, el pressupost assignat pel Ministeri per a la 
recollida de la informació estadística. 
 
L’objecte del conveni marc és actualitzar l’àmbit de col·laboració, potenciar-lo i 
propiciar l’eficiència de les administracions públiques signants en matèria 
d’estadística pròpia del Departament, a fi de conèixer la situació estructural i 
l’evolució conjuntural, dades d’interès per al conjunt dels agents polítics, 
socials, econòmics i científics relacionats amb les matèries d’agricultura i 
ramaderia. 
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Altres Acords de Govern 
 

El Govern demana un informe al Consell de Garanties Estatutàries sobre 
un reial decret de l’Estat en matèria de medi ambient i turisme 

 
El Govern de la Generalitat sol·licitarà al Consell de Garanties Estatutàries un 
dictamen previ a la interposició d’un possible conflicte de competència en 
relació amb diversos articles del Reial decret 635/2013, que desenvolupa el 
Pla d'Impuls al Medi ambient en el sector hoteler PIMA Sol. El Govern 
considera que aquest pla estatal per a la rehabilitació energètica de les 
instal·lacions hoteleres i que regula l'adquisició de crèdits futurs de carboni 
vulnera les competències de la Generalitat en matèria de medi ambient i 
turisme. 
 
L’aplicació d’aquest pla ha de contribuir al compliment dels compromisos 
espanyols relatius a la reducció d’emissions de CO2, principal gas amb efecte 
d’hivernacle, causant del canvi climàtic, en els sectors denominats difusos, en 
el marc dels objectius fixats per la Unió Europea per al 2020. 
 
El Govern considera que aquest Reial decret margina novament les 
comunitats autònomes de les funcions executives que els correspon en 
matèria de medi ambient i sobre el sector turístic, ja que s’estableix un sistema 
de gestió directa centralitzada en el qual es reserva l’exercici de totes les 
funcions executives als òrgans ministerials. D’aquesta manera, s’impedeix que 
les comunitats intervinguin en la gestió d’ajuts per a la rehabilitació hotelera, 
pressupostats en 5,21 milions d’euros, corresponents als seus respectius 
territoris.  
 
En conseqüència, en la sessió del 15 d’octubre de 2013 el Govern de la 
Generalitat ja va acordar formular un requeriment d’incompetència al Govern 
de l’Estat en relació amb aquesta norma. Tot i que no s’ha rebut encara la 
resposta del Govern de l’Estat al requeriment, atesa la brevetat dels terminis 
legalment previstos, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha proposat 
sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries el preceptiu dictamen previ a la 
interposició del possible conflicte de competència davant el Tribunal 
Constitucional. 

 

Els governs català i flamenc cooperaran en la lluita contra la violència de 

gènere i la defensa dels drets de les dones a Moçambic 

 

El Govern ha autoritzat avui l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament (ACCD) a subscriure un acord amb l’Agència de 
Cooperació Internacional de Flandes i el Fòrum Mulher (una xarxa 
moçambiquesa d’organitzacions i institucions de prestigi que treballen per la 
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defensa dels drets de les dones i l’equitat de gènere a Moçambic des del 
1992), Coordenaçao para Mulher no Desenvolvimento, per tirar endavant un 
projecte de “consolidació del moviment de drets humans de les dones de 
Moçambic donant suport a la lluita contra la violència en el gènere i a 
l’afirmació dels drets sexuals i reproductius de dones i noies”. 
 
L’objecte de l’acord és establir les condicions de la col·laboració per al suport 
al programa que l’entitat moçambiquesa Fòrum Mulher desenvoluparà durant 
els anys 2013 i 2014. L’ACCD s’ocuparà del seguiment, el control i la 
supervisió de l’esmentat programa i representarà l’Agència de Cooperació 
Internacional de Flandes (FICA) en el Grup de Coordinació de Gènere de 
Moçambic. FICA contribuirà financerament al programa de Fòrum Mulher amb 
340.000 euros durant dos anys (2013 i 2014).  
 
L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament va signar el primer 
acord de col·laboració amb Fòrum Mulher l’any 2007 amb l’objectiu de donar 
suport a una campanya nacional sobre violència de gènere que va contribuir a 
l’aprovació de la Llei de violència contra la dona. L’any 2009 es va signar un 
nou conveni amb l’objectiu de realitzar un diagnòstic i un enfortiment de la 
xarxa d’entitats femenines a la província d’Inhambane, on es concentra la 
major part de la cooperació catalana d’aquest país prioritari.   
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Nomenaments 

 

Jordi Puigneró i Ferrer, director general de Telecomunicacions i Societat 

de la Informació 

 

Nascut a Sant Cugat del Vallès el 1974 

 

És llicenciat en Enginyeria de Sistemes d’Informació per la Universitat de 
Surrey (Anglaterra). La seva carrera professional es va iniciar al departament 
d’informàtica del Deutsche Bank a Frankfurt, on va treballar com a analista-
programador entre els anys 1997 i 2000, i va prosseguir a IBM, on va 
desenvolupar la labor de consultor sènior i de cap de projectes informàtics i de 
noves tecnologies en el període 2000-2003. 

 

El setembre de l’any 2003 es va incorporar a l’ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès com a cap de gabinet de l’alcaldia. En l’actualitat exerceix com a tinent 
d’alcalde de Governació, Seguretat, Mobilitat i Tecnologia d’aquesta ciutat, i 
és membre del Consell d’Administració de LocalRet, consorci municipal català 
de la Societat de la Informació i del Coneixement, càrrec que ocupa des del 
2007.  


