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El Govern aprova un nou model de sanejament 
d’aigües residuals amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB)  
 

 El decret llei aprovat pel Govern possibilita la signatura d’un 
conveni que preveu una aportació de 800 milions d’euros a la 
Generalitat i la cessió d’un percentatge del cànon de l’aigua a 
l’AMB 

 

 Aquest nou model de proximitat permet que l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) en mantingui la planificació i el control, mentre que 
es descentralitza la gestió del sanejament a l’Administració local 

 

 El pacte entre la Generalitat i l’AMB permetrà avançar al 2015, tres 
anys abans del que s’havia previst, el pla d’inversions de l’ACA, 
valorat en 600 milions d’euros, sense un increment del cànon de 
l’aigua 

 

El Govern ha aprovat el decret-llei que permetrà formalitzar un acord amb 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per crear un nou model de 
sanejament d’aigües residuals basat en la proximitat i el reforç de les 
competències de les administracions locals. L’acord preveu l’aportació de 800 
milions d’euros a la Generalitat com a compensació per les infraestructures de 
sanejament realitzades fins al moment, i la cessió d’un percentatge del cànon 
de l’aigua a l’AMB durant un període màxim de 30 anys per al manteniment i 
operació dels sistemes de sanejament. 
 
D’aquesta forma, la Generalitat obtindrà un ingrés extraordinari que permetrà 
reduir part del seu dèficit, així com reestructurar l’endeutament de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) i avançar tres anys, a partir del 2015, l’execució del 
seu pla d’inversions, valorat en 600 milions d’euros. 
 
Mentrestant, el pacte garanteix que l’AMB podrà exercir les seves 
competències de forma autònoma en un marc de funcionament estable, sense 
dependre de les assignacions de fons que fins ara es destinaven anualment. 
També permetrà a l’AMB afrontar les noves necessitats d’inversió, fruit del 
creixement dels municipis, en disposar dels recursos corresponents de forma 
autònoma. 
 
L’objectiu d’aquest acord és la millora del model a partir d’una major proximitat 
al món local i l’optimització dels recursos, al mateix temps que es manté la 
titularitat pública de les infraestructures de sanejament (depuradores i 
col·lectors) i les actuals competències en matèria de sanejament. L’ACA 
seguirà com a única responsable del cànon de l’aigua a tot Catalunya, que no 
tindrà cap increment. 
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L’acord es formalitzarà amb l’AMB perquè, legalment, és una Entitat Local de 
l’Aigua (ELA) i, a més, l’àmbit metropolità de Barcelona és la zona de 
Catalunya on més s’ha invertit en sanejament, amb tots els sistemes ja 
construïts i en servei, mentre que és a la resta de Catalunya on encara hi un 
volum rellevant d’inversions pendent. 
 
El deute de l’ACA 
 
L’any 2010 el deute de l’ACA era de 1.400 milions d’euros. A finals de 2013, 
fruit de l’esforç de contenció de la despesa i de les nul·les inversions dels 
darrers tres anys, s’ha reduït fins a 990 milions d’euros. Això provoca que el 
40% del seu pressupost es destini al retorn de l’endeutament i el 38% als 
costos d’explotació del sanejament, amb la qual cosa la part del pressupost 
que serveix per a la resta d’activitats de l’ACA és un exigu 22% que no li 
permet cap activitat inversora. 
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El Govern acorda engegar el procés participatiu de la 
Llei del canvi climàtic 
 

 L’objectiu de la Llei és contribuir a l’assoliment d’una societat 
competitiva, innovadora i sostenible, amb baixes emissions de 
carboni i millor adaptada als impactes del canvi climàtic 
 

 La previsió és poder-la aprovar abans de finals d’any i que 
Catalunya sigui pionera a l’Estat espanyol en l’elaboració d’una 
norma d’aquestes característiques 
 

 El text estableix la reducció de les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle produïdes a Catalunya en un 25% per a l’any 2020 i 
del 80% o més l’any 2050 
 

 Es preveu la creació d’un Fons Climàtic per a l’execució de 
polítiques i accions de mitigació i adaptació i mesures fiscals per 
reduir la dependència de l’energia d’origen fòssil 
 

 
El Govern ha iniciat el procés participatiu per a l’elaboració de la Llei del canvi 
climàtic. La finalitat d’aquesta Llei és consolidar la feina feta contra el canvi 
climàtic, tant per la societat com per l’Administració, en els darrers vint anys, 
però especialment des de l’any 2005, i contribuir al paper decisiu que Europa 
vol jugar per afrontar amb garanties aquest repte per construir una societat 
menys vulnerable i més avançada. En definitiva, contribuir a l’assoliment d’una 
societat competitiva, innovadora i sostenible, amb baixes emissions de carboni 
i millor adaptada als impactes del canvi climàtic.  
 
El procés comença amb la publicació al web del Departament de Territori i 
Sostenibilitat del document base de la norma, on tots els ciutadans hi poden 
intervenir a través d’un formulari en línia, i que es completarà amb un total de 
5 sessions territorials al llarg d’aquest mes que inclouran també trobades amb 
el món de l’Administració local. Aquest procés es fa en col·laboració amb el 
Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica, del Departament de Governació 
i Relacions Institucionals.  
 
El procés d’informació pública de l’Avantprojecte de llei s’iniciarà a la tardor i, 
un cop superada tota la tramitació administrativa, quedarà enllestit perquè el 
Govern pugui procedir a la seva aprovació, cap a finals d’any. D’aquesta 
manera, es donarà compliment al compromís adquirit per l’Executiu d’aprovar 
la Llei en aquesta legislatura. 
 
Hi ha pocs referents de lleis semblants en d’altres països del món i Catalunya 
serà, en aquest sentit, pionera a l’Estat espanyol, on només el País Basc i 
Andalusia han començat a desenvolupar iniciatives normatives. A Europa ja 
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existeix a països com França, el Regne Unit i Suècia, a més d’Escòcia, mentre 
que Austràlia, Costa Rica, Guatemala, Hondures, Mèxic i el Quebec també 
tenen llei pròpia. 
 
25% de reducció de les emissions al 2020 
 
El text estableix que Catalunya es compromet a assolir, com a mínim, la part 
de reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) que li correspon 
dels objectius europeus. En concret, per al 2020 i aplicant els mateixos criteris 
de repartiment d’esforços establerts per la UE als seus estats membres, 
aquesta contribució és una reducció d’un 25% per a l’any 2020 respecte de 
l’any 2005, i del 80% o més l’any 2050. També preveu disminuir la 
vulnerabilitat de la població, els sectors socioeconòmics i els ecosistemes als 
impactes del canvi climàtic, a través de la integració en les diferents 
planificacions de les polítiques sectorials, de mesures concretes de mitigació i 
d’adaptació. Entre les noves mesures i accions que s’hauran de concretar, 
destaquen: 
 

 La creació d’un Fons Climàtic per a l’execució de polítiques i accions de 
mitigació i adaptació que es nodrirà amb els recursos econòmics 
procedents totalment o parcialment d’ingressos de figures impositives, 
subhastes de drets d’emissió, i d’altres. 
 

 L’eliminació progressiva de les bonificacions sobre el consum de 
recursos energètics d’origen fòssil i derivats. 

 

 La garantia d’un accés mínim a l’aigua i l’energia per a aquells 
col·lectius en situació de pobresa i d’exclusió social. 

 

 La bonificació en l’IRPF (tram autonòmic) de les inversions en millora 
de l’habitatge amb criteris d’estalvi i eficiència energètica i de reducció 
d’emissions de GEH. 

 

 El compromís que els departaments de la Generalitat i les grans 
empreses calculin les seves emissions, implantin mesures de reducció 
de GEH i ho comuniquin públicament.  

 

 Les grans zones turístiques de Catalunya coneixeran la seva 
vulnerabilitat i actuaran en conseqüència. 

 
També es té em compte l’establiment de programes voluntaris per a la 
reducció i la compensació d’emissions i la reducció de la vulnerabilitat. 
 
Està previst que cada tres anys es presenti un informe al Parlament sobre 
l’assoliment dels objectius de la Llei. El document contindrà una valoració 
interna de la Generalitat i una externa dels experts. 
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Catalunya és una de les regions més actives en l’aplicació de polítiques de 
lluita contra el canvi climàtic, tant pel que fa a la reducció de GEH com en 
accions de mitigació per ser menys vulnerables als impactes ja observats i 
previstos derivats de l’escalfament global, com sequeres, inundacions, 
l’increment de la temperatura de l’aire i del mar, menor disponibilitat d’aigua, o 
ascens del nivell del mar.  
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El Govern acorda incorporar la propietat temporal i la 
compartida al Codi civil català per fomentar l’accés a 
l’habitatge  
 

 La incorporació d’aquestes dues figures jurídiques al Llibre V del 
Codi civil català configuren una fórmula més flexible i adequada a 
les necessitats actuals per poder accedir a l’habitatge 

 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei que incorpora dues figures 
jurídiques- la Propietat temporal i la propietat compartida- al Llibre V del Codi 
civil de Catalunya amb l’objectiu d’ajudar a buscar solucions per facilitar 
l’accés a l’habitatge. 
  
La incorporació de la propietat temporal i la compartida al Llibre V del Codi 
civil de Catalunya es configura, doncs, com una fórmula intermèdia, més 
flexible i adequada a les necessitats actuals per fomentar l’accés a l’habitatge. 
Tot i que els béns immobles són el seu objecte principal, també poden ser 
objecte de propietat temporal i de propietat compartida els béns mobles 
l’adquisició dels quals es pugui registrar.  
  
La necessitat d’incloure aquestes dues figures al Llibre V del Codi civil de 
Catalunya esdevé per intentar pal·liar al màxim el problema sorgit en el si de 
la nostra societat com a conseqüència d’un endeutament excessiu per a 
l’adquisició d’habitatges, mitjançant la contractació de préstecs hipotecaris en 
els darrers vint anys. Aquest fet, unit les actuals circumstàncies socials, 
econòmiques i jurídiques, que no han propiciat ni el lloguer privat ni el lloguer 
social, ha donat lloc a un estancament en el mercat de l’habitatge alhora que, 
fins ara, no s’ha donat resposta efectiva a les necessitats actuals per tal de 
facilitar l’accés a l’habitatge.  
  
Propietat temporal  
  
El dret de propietat temporal atorga al seu titular –conegut com a propietari 
temporal- el domini d’un bé -normalment immoble- durant un temps cert i 
determinat, el qual s’estableix mitjançant un contracte, i que una vegada ha 
finalitzat l’esmentat termini, el bé retorna al titular original o als seus hereus.  
  
Mentre dura el propietari temporal, el propietari ordinari, és a dir, la persona 
que li va vendre el bé, no pot dur a terme cap acte pel qual interfereixi en 
l’exercici de les propietats del propietari temporal.  
  
Transcorregut el termini fixat, que pot tenir una durada entre els 6 i els 99 
anys, el bé retorna a la plena propietat propietari ordinari o als seus hereus.  
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Propietat compartida 
  
Sota aquest règim, i després de l’adquisició d’una quota inicial, el propietari 
material, el comprador, anirà adquirint progressivament les quotes restants al 
propietari formal, el venedor.   
  
D’acord amb aquesta forma d’adquirir la propietat, el propietari material té 
gairebé totes les facultats de domini sobre el bé que adquireix, a canvi del 
pagament d’una quantitat econòmica al propietari formal.  
  
Les parts són qui acorda la quota inicial que s’ha d’adquirir, mentre que les 
quotes restants han de ser, en defecte de pacte, com a mínim d’un 10% del 
total. 
  
El que es persegueix amb aquestes noves formes d’adquirir la propietat d’un 
bé, és facilitar que persones, que pel seu nivell d’ingressos, no poden accedir 
a uns préstecs gaire elevats, ho puguin fer, ja que els imports són 
sensiblement més assumibles. 

  



 

 

Acords de Govern. 10.06.2014  

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

 

9 

El Govern aprova el sistema d’acreditació dels equips 
d’atenció primària per millorar la qualitat assistencial 
 

 Els equips d’atenció primària, una vegada assolida l’acreditació, 
han d’implantar plans de millora en aquells estàndards que hagin 
obtingut un resultat més feble, i se’n farà un seguiment de 
l’evolució 
 

 Durant el 2014 s’acreditaran una cinquantena d’equips d’atenció 
primària 
 

El Govern ha aprovat avui el decret pel qual s’estableix el sistema 
d’acreditació d’equips d’atenció primària. Catalunya ja va ser pionera a Europa 
en l’aplicació d’un sistema d’avaluació contínua de la qualitat, que es va iniciar 
l’any 1981 als centres d’atenció hospitalària aguda. Actualment, tots els 
hospitals, públics i concertats, estan obligats a acreditar la seva qualitat amb 
un procés basat en el model EFQM (European Foundation for Quality 
Management). Aquest model no normatiu té com a objectiu principal ajudar les 
organitzacions a conèixer-se millor i comprendre les relacions entre el que fan 
i els resultats que són capaces d'assolir i, consegüentment, a millorar en el 
seu funcionament. 
 
Amb el decret aprovat avui, el Govern amplia aquest sistema d’acreditació i 
trasllada l’experiència d’acreditació dels hospitals als 365 equips d’atenció 
primària de Catalunya. Es tracta d’una experiència inèdita a l’Estat ja que 
abastarà tots els equips d’atenció primària en els pròxims tres anys.  
 
L’objectiu principal de l’acreditació és impulsar la millora contínua de la qualitat 
en l’atenció primària de salut. Els equips d’atenció primària, una vegada 
assolida l’acreditació, han d’implantar plans de millora en aquells estàndards 
que hagin obtingut un resultat més feble, i se’n farà un seguiment de 
l’evolució. 
 
L’acreditació dels equips d’atenció primària comprèn les activitats 
desenvolupades per aquests equips, tant de medicina de família, pediatria, 
infermeria, treball social i odontologia, i en les vessants tant assistencials com 
preventives, educatives i de promoció de la salut. 
 
Durant més de dos anys, professionals experts en atenció primària i en 
metodologia d’avaluació de la qualitat, representants de societats científiques, 
col·legis professionals, patronals i Administració han treballat conjuntament 
per definir 347 aspectes de bona pràctica assistencial (estàndards) seguint 
l’estructura del model proposat per l’EFQM. Aquests 347 estàndards queden 
inclosos en una de les nou categories següents: lideratge, planificació, gestió 
de les persones de l’equip, aliances i gestió dels recursos, gestió dels 
processos, satisfacció dels pacients, satisfacció dels professionals de l’equip, 
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resultats en la societat, i finalment, indicadors de resultat en la salut dels 
pacients i claus de l’equip.  
 
Els equips s’aniran acreditant de manera progressiva fins a arribar a la totalitat 
d’equips acreditats en un termini de tres anys. A partir d’aleshores, 
l’acreditació serà una condició imprescindible per formar part de la xarxa 
pública d’atenció primària. Durant el 2014 s’acreditaran una cinquantena 
d’equips d’atenció primària. 
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El Govern aprova el Decret que ordena els 
ensenyaments artístics superiors i els adequa a 
l’Espai Europeu d’Educació Superior 
 

 Els ensenyaments artístics que actualment s’imparteixen a 
Catalunya són: Música, Dansa, Art Dramàtic, Disseny, i 
Conservació i Restauració de Béns Culturals 

 
El Govern ha aprovat avui el Decret dels ensenyaments artístics superiors, 
una mesura que permetrà ordenar aquest tipus d’ensenyaments i adaptar-los 
a l’Espai Europeu d’Educació Superior de Bolonya (EEES).  
 
Els ensenyaments artístics superiors, equivalents als graus universitaris, tenen 
quatre anys de durada. Actualment a Catalunya s’imparteixen els següents 
ensenyaments artístics superiors: Música, Dansa, Art dramàtic, Disseny, i 
Conservació i Restauració de Béns Culturals. 
 
El Decret incorpora un seguit d’elements destacats, tant pel que fa a 
l’ordenació general com als títols que atorga la Generalitat. Respecte a 
l’ordenació general, la normativa estableix el desenvolupament dels 
ensenyaments artístics superiors d’acord amb les línies generals establertes a 
l’Espai Europeu d’Educació Superior. Això suposa adaptar aspectes com ara 
la durada en crèdits i el sistema de reconeixements i transferència de crèdits, 
entre d’altres. 
 
L’estructuració dels ensenyaments artístics superiors és un altre dels aspectes 
previstos. Aquesta estructuració els dividirà en títol superior, màster i doctorat 
en conveni amb les universitats. Anteriorment, les titulacions eren equivalents 
a diplomatures, a llicenciatures o al títol de grau equivalent. 
 
A més, el Decret estableix una nova ordenació a partir de la qual els centres 
proposen i desenvolupen els seus propis plans d’estudis, que segueixen un 
procés de verificació de la seva qualitat a través de l’Agència de Qualitat 
Universitària de Catalunya, procés innovador en aquest àmbit de 
coneixement. Finalment, la normativa determina la possibilitat d’establir títols 
propis que responguin a necessitats de qualificació que no es puguin atendre 
amb els títols establerts pel Govern estatal.  

  



 

 

Acords de Govern. 10.06.2014  

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

 

12 

El Govern aprova un acord amb el Quebec per 
impulsar la innovació en l’FP de l’àmbit logístic  
 

 La iniciativa respon a la voluntat de cooperar en matèria de 
formació professional per fomentar la coherència i la 
complementarietat dels sistemes d’ambdós països 
 

 Els departaments d’Ensenyament i d’Empresa i Ocupació i la 
Federació Cègep, que agrupa els instituts quebequesos d’FP, 
crearan un grup de treball conjunt    

 
El Govern ha aprovat un acord de col·laboració amb el Quebec per impulsar la 
innovació en l’FP de l’àmbit logístic. Aquesta iniciativa, que neix de les 
mesures acordades en el Comitè Mixt Quebec-Catalunya, respon a la voluntat 
de cooperar en matèria de formació professional per fomentar la coherència i 
la complementarietat dels sistemes d’ambdós països. 
 
L’acord el subscriuen d’una banda la Generalitat, a través dels departaments 
d’Ensenyament i d’Empresa i Ocupació, i de l’altra l’ens públic que agrupa els 
48 instituts públics de formació professional, la Federació Cégep (Col·legi 
d’ensenyament general i professional). L’acord se circumscriu a l’FP en l’àmbit 
de la logística i fonamentalment es concreta en la creació d’un grup de treball 
amb experts docents i tècnics de totes dues parts mitjançant el qual:  
 

- S’analitzaran comparativament els currículums d’FP Inicial i de 
Certificats de Professionalitat catalans i les acreditacions quebequeses 
homòlogues.  
 

- S’avaluarà l’adequació de les acreditacions resultants a les necessitats 
de les empreses del sector logístic. 
 

- S’establiran les bases per a un possible intercanvi d’alumnat i personal 
docent entre Catalunya i el Quebec. 
 

- S’estudiarà la possibilitat d’estendre aquesta col·laboració a d’altres 
sectors productius.  
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Altres acords de Govern 
 
El Govern aprova una despesa pluriennal de 200.000 euros per a 
projectes de recuperació de la memòria democràtica i foment de la pau 
 
El Govern ha aprovat autoritzar la despesa relativa a una convocatòria de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre i fundacions per a projectes de 
recuperació i foment de la memòria democràtica, i de promoció de la pau i 
dels drets humans, amb un abast pluriennal (2014-2015), i una quantia de 
200.000 euros. 
 
La distribució de la subvenció serà de 100.000 euros amb càrrec al pressupost 
de 2014, que s’avançaran com a bestreta per dur a terme les activitats 
subvencionades; i de 100.000 euros més que aniran a càrrec del pressupost 
de 2015 i que s’abonaran un cop els projectes estiguin finalitzats. 
 
Per al Govern de la Generalitat de Catalunya, la col·laboració amb entitats 
sense ànim de lucre i fundacions de la societat civil que es dediquen a la 
recuperació de la memòria democràtica i l’aprofundiment de la cultura de la 
pau i els drets humans constitueix una prioritat transversal que informa les 
seves polítiques públiques en àmbits diversos. 
 
L’experiència de convocatòries anteriors aconsella la continuïtat d’aquestes 
línies de subvenció, per tal de potenciar l’activitat d’entitats i fundacions que 
tenen entre els seus objectius la recuperació i el foment de la memòria 
democràtica o la promoció de la pau i els drets humans. 
 
El Govern declara bé cultural d’interès nacional els jaciments de 
vertebrats de la Noguera   
 
El Govern ha acordat declarar bé cultural d’interès nacional, en la categoria de 
zona paleontològica, els jaciments de vertebrats de la Noguera, que inclouen 
els jaciments de la Mata del Viudà (Àger), de l’Espinau (Àger – les Avellanes i 
Santa Linya), de la Massana, de la Masia de Marull i de la Carretera del Doll 
(Camarasa), de Peralba (Vilanova de Meià) i de la Vall d’Ariet (Artesa de 
Segre). 
 
Els jaciments de vertebrats de la zona de la Noguera, amb evidències de 
presència de dinosaures, configuren un patrimoni de gran importància des del 
punt de vista cultural i natural. La zona paleontològica comprèn set jaciments: 
la Mata del Viudà, l’Espinau, la Vall d’Ariet, Peralba, la Massana, la Masia de 
Marull i la Carretera del Doll. Es troben al sud de la serra del Montsec, a 25 
quilòmetres al nord de Balaguer, a l’est de la Noguera Pallaresa, en els 
municipis d’Àger, les Avellanes i Santa Linya, Camarasa, Vilanova de Meià i 
Artesa de Segre. 
 



 

 

Acords de Govern. 10.06.2014  

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

 

14 

Els diversos afloraments sumen aproximadament uns 3.000 m2, i són una de 
les superfícies paleontològiques més extenses conegudes per a l’estudi del 
registre fòssil de dinosaures del Cretaci superior a Europa. En total s’hi 
conserven unes 1.500 icnites de dinosaures i altres restes d’interès 
paleontològic, especialment ossos de dinosaure, sobretot d’ornitòpodes i 
sauròpodes, espècimens que es van desenvolupar en un ambient tropical, 
humit i fluvial costaner dins de les fàcies del Garumnià, al Cretaci superior. La 
seva vida i extinció, al final del Maastrichtià, ha deixat evidències en la 
Formació Tremp o Garumnià, que abasta del Maastrichtià (Cretaci superior) al 
Paleocè (Paleogen inferior).  
 
La rellevància d’aquestes restes rau en el fet que algunes es troben en el límit 
de les formacions del Cretaci i del Terciari, la qual cosa permet estudiar els 
darrers grans rèptils just abans de la seva extinció, com també, a partir de la 
presència completa de la Formació Tremp en aquesta zona, analitzar i 
contextualitzar les condicions paleoambientals dels temps de l’extinció. 
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Nomenaments 

Albert Batlle i Bastardas 

Director general de la Policia 

Nascut a Barcelona l’any 1953. 

És llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona. Polític i gestor públic, ha 
desenvolupat gran part de la seva trajectòria política i professional al servei de 
les institucions públiques: Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, 
Generalitat de Catalunya i Oficina Antifrau. 
 
A finals de l’any 2003, va ser nomenat Secretari de Serveis Penitenciaris, 
Rehabilitació i Justícia juvenil, òrgan adscrit al Departament de Justícia de la 
Generalitat, càrrec que va desenvolupar fins el gener de l’any 2011. En 
aquesta responsabilitat, va impulsar diversos projectes i iniciatives en els 
àmbits de les infraestructures penitenciàries i de justícia juvenil; la 
professionalització, especialització i la formació inicial i contínua dels recursos 
humans de l’execució penal; la rehabilitació i la reinserció social i laboral de 
persones sotmeses a mesures penals; el desenvolupament d’un marc 
normatiu i organitzatiu autonòmic; una justícia juvenil adaptada a la nova 
legislació; una major col·laboració i participació social i institucional amb el 
sistema d’execució penal; un nou model d’execució penal a la comunitat, tot 
fomentant les mesures penals alternatives, i un model d’atenció a la víctima 
del delicte integral. 
 
Ha estat vinculat durant els darrers 30 anys a la política municipal i catalana i, 
en especial, als àmbits del municipalisme, l’esport, l’execució penal i la 
reinserció sociolaboral. Entre els anys 1977 i 1983, va exercir l’advocacia. 
L’any 1983 va iniciar la seva trajectòria política com a regidor a l’Ajuntament 
de Barcelona on, fins l’any 2003, va desenvolupar diversos àmbits de 
responsabilitat, tant com a càrrec electe com a gestor en els àmbits de les 
relacions ciutadanes, l’urbanisme i el territori, el turisme, els serveis funeraris, 
l’esport i l’olimpisme, l’educació i els serveis socials.  
 
Des del novembre del 2011, exerceix el càrrec de director adjunt a l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, el qual va ser nomenat amb la conformitat prèvia de la 
corresponent comissió parlamentaria.  
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Manuel Manonelles i Tarragó  
 
Director General d’Afers Multilaterals i Europeus 
 
Nascut a Sabadell l’any 1975. 
 
És llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), i té el Màster Europeu en Drets Humans i 
Democratització per l’European Inter-University Centre for Human Rights. Des 
del 2013 és professor associat del Grau de Relacions Internacionals de la 
Universitat Ramon Llull. 
 
Entre els anys 2009 i 2012 ha estat membre del Consell Directiu del Centre 
d’Excel·lència Jean Monnet sobre “Human Rights, Intercultural Dialogue and 
Multi-level Governance”, amb seu a la Universitat de Pàdua (Itàlia). També ha 
estat director del Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat Civil, conegut amb 
el nom de Fòrum Ubuntu, entre els anys 2009 i 2014. Des de l’any 2005 i fins 
el 2014 ha estat director de l’oficina de la Fundació Cultura de Pau a 
Barcelona. Ha col·laborat activament amb Nacions Unides: durant els anys 
2005 i 2006 va ser assessor especial del Co-President del Grup d’Alt Nivell de 
Nacions Unides per l’Aliança de Civilitzacions i entre els anys 1999 i 2000 va 
ser coordinador del Grup de Cultura del Fòrum del Mil·lenni de Nacions 
Unides. 
 
També ha estat supervisor i observador electoral internacional per a l’OSCE 
(Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa) i la Unió Europea en 
diversos països, com per exemple la Federació Russa, Bielorússia, 
Macedònia/FYROM, Ucraïna i Bòsnia-Hercegovina.  


