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El Govern ratifica el Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones, que donarà preferència a criteris 
de qualitat i excel·lència per sobre del preu 

 El text ja comptava amb el vistiplau del Govern i estava pendent 
d’aprovació pel Parlament, però va decaure en finalitzar la 
legislatura i ara se’n reprèn la tramitació 
 

 L’objectiu de la norma és millorar la qualitat dels serveis que 
afecten directament la ciutadania, quan es contractin amb empreses 
o entitats privades i del Tercer Sector 

 

El Govern de la Generalitat ha ratificat el Projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones, un text que ja comptava amb el vistiplau del Govern i 
estava pendent d’aprovació pel Parlament, però que va decaure en finalitzar la 
legislatura i ara ha de tornar a iniciar la seva tramitació. Concretament, el 
Govern li va donar llum verda el passat 29 d’agost i va entrar al Registre del 
Parlament de Catalunya el 31 d’agost, amb la intenció inicial que pogués ser 
aprovat abans d’acabar l’any.  
 
El Govern considera imprescindible reprendre’n la tramitació per tal que 
Catalunya tingui el seu propi marc legal de regulació dels contractes que tenen 
especial incidència en la prestació de serveis a la ciutadania, que respecti els 
principis comunitaris de qualitat, continuïtat i accessibilitat.  
 
L’objectiu d’aquest Projecte de llei és millorar la qualitat dels anomenats serveis 
a les persones -entesos com aquells que afecten directament la ciutadania- 
quan es contractin amb empreses o entitats privades i del Tercer Sector. Així, i 
d’acord amb la nova normativa, el Govern prioritzarà criteris de qualitat i 
excel·lència per sobre de puntuacions econòmiques a l’hora d’escollir les 
entitats i empreses que hauran de prestar aquest tipus de serveis. 
  
Poden ser des de serveis d’atenció a col·lectius desfavorits, activitats 
d’acompanyament i lleure per a infants i joves o gent gran, serveis 
complementaris a l’atenció sanitària, gestió d’equipaments com casals, centres 
cívics, comunitaris o esportius, o serveis de restauració a hospitals, escoles i 
residències de gent gran, entre d’altres. 
  
El Projecte de llei ratificat avui prohibeix la selecció de l’empresa per subhasta 
o adjudicació al preu més baix i, en canvi, permet que es tingui en compte la 
responsabilitat social corporativa de les entitats i empreses que es presentin a 
la contractació. També obliga les empreses i entitats a complir amb les 
condicions salarials i laborals dels convenis col·lectius que siguin de referència, 
i atorga millor puntuació a qui millori aquestes condicions, prevegi mesures 
d’estabilitat laboral, incorpori mesures d’igualtat de gènere, de responsabilitat 
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ambiental, d’inserció laboral de persones amb discapacitat o siguin signatàries 
del Pacte Mundial de les Nacions Unides en matèria de corrupció, entre d’altres. 
 
Una iniciativa pionera en la contractació que premia la qualitat en el servei 
i l’aposta per la innovació 
 
Tot això, amb un sistema estricte de control i seguiment per part de 
l’Administració, que pot comportar sancions i suspensions de contracte a 
aquelles empreses i entitats que no compleixin els requisits de qualitat 
establerts, entre els quals sempre hi haurà una avaluació de la satisfacció dels 
usuaris. En definitiva, es tracta d’una norma pionera que pretén premiar 
empreses especialitzades per buscar més qualitat en el servei, apostar per la 
innovació i alhora estableix mecanismes de seguiment i control per limitar, entre 
altres aspectes, la subcontractació. 
  
Aquest Projecte de llei continua la tasca d’aplicació a Catalunya de les directives 
europees sobre contractació pública, iniciada amb l’aprovació del Decret llei de 
mesures urgents en matèria de contractació pública i en la Llei de mesures 
fiscals, administratives i financeres. 
 
El text, que ja inclou les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació 
pública per les entitats del Tercer Sector, les agrupacions d’empreses de 
prestació de serveis socials i sanitaris i els sindicats, va ser elaborat per un grup 
de treball coordinat per la Direcció General de Contractació Pública que en la 
legislatura anterior depenia del Departament d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència. Aquest grup de treball l’integraven experts dels 
diferents departaments competents en les matèries de la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona, i les entitats municipalistes.  
 
D’acord amb el Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i 
determinació de l’àmbit de competències dels departaments de l‘Administració 
de la Generalitat de Catalunya, el Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda exerceix les atribucions pròpies de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya en l’establiment de criteris, direcció i control de la 
contractació pública. 
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El Govern aprova la creació de set centres de 
secundària nous per al curs 2018-2019 
 

 Per al curs vinent es creen quatre instituts i tres instituts escola 
 

 L’objectiu és donar resposta a les necessitats d’escolarització de 
determinats municipis 

 
El Govern ha aprovat, a través del Departament d’Ensenyament, l’acord pel qual 
es creen set centres nous per al curs 2018-2019. La previsió de la demanda 
d’escolarització aconsella revisar, en determinats municipis, l’oferta de places 
escolars públiques per tal de possibilitar una millor resposta a les necessitats 
educatives. En aquest marc  es creen set centres nous: quatre instituts i tres 
instituts escola per fer front a les necessitats d’increment de places escolars en 
la secundària. 
El  curs escolar 2018-2019 iniciaran la seva activitat lectiva els següents 
centres: 
 
Instituts: 

 Serveis Territorials a Barcelona Comarques: Institut de Santa Coloma de 
Gramenet (Santa Coloma de Gramenet) i Institut Nou de l’Hospitalet de 
Llobregat (L’Hospitalet de Llobregat). 

 Serveis Territorials al Vallès Occidental: Institut Ca n’Oriac (Sabadell) i 
Institut Joan Marquès (Terrassa). 
 

Instituts escola: 

 Serveis Territorials a Barcelona Comarques: Institut Escola Gornal 
(L’Hospitalet de Llobregat), com a transformació de  l’Escola El Gornal 
amb la implantació de l’ensenyament de secundària obligatòria. 

 Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental: Institut Escola Mar 
Mediterrània (Mataró),  com a transformació de l’Escola Tomàs Viñas,  i 
Institut Escola Àngela Bransuela (Mataró), com a transformació de 
l’Escola Àngela Bransuela, amb la implantació, en ambdós casos, de 
l’ensenyament de secundària obligatòria. 
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El Govern de Catalunya aprova els nous Estatuts del 
Consorci per a la Normalització Lingüística 
 

 Els nous Estatuts permetran donar resposta als reptes que la 
llengua i la societat catalanes tenen plantejats en l’actualitat 

 
 
El Govern ha aprovat els nous Estatuts del Consorci per a la Normalització 
Lingüística (CPNL), constituït per la Generalitat i 135 ens locals l’any 1989, amb 
més de 700 treballadors, que presta serveis a 146 punts arreu de Catalunya. 
Per l’Acord de Govern 133/2015, de 4 d’agost, van ser modificats per adaptar-
los a la Llei estatal 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i estabilitat 
de l’Administració local. En trenta anys d’existència, el Consorci ha format en 
català 1,7 milions de persones, ha gestionat més de 125.000 parelles 
lingüístiques i ha anat estenent la seva actuació a diversos àmbits com ara 
empresa, salut, justícia i tot tipus d’entitats. 
 
Les finalitats del Consorci són estendre el coneixement de la llengua catalana 
en l’àmbit de l’ensenyament no reglat, fomentar l’ús del català en tots els àmbits 
de la societat al territori i contribuir a la divulgació de la llengua catalana en 
col·laboració amb altres organismes i entitats. 
 
La renovació dels Estatuts respon a la necessitat d’adequar-los a la normativa 
bàsica que regula els consorcis i que l’adscriu a l’Administració de la 
Generalitat, que obliga a aplicar el seu règim jurídic; a la necessitat de donar 
compliment a les resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya, que insten 
el Govern a incrementar progressivament la seva aportació fins a assolir el cost 
del personal estructural del CPNL, i a la necessitat d’adaptar-los a la complexitat 
i a l’increment del seu volum, tant en personal com en els serveis que presta. 
El Consorci fou creat i manté el consens entre les administracions que l’integren 
en la voluntat compartida de treballar conjuntament per promoure el 
coneixement i l’ús del català des d’una perspectiva d’acolliment i de cohesió 
social. 
 
Els nous Estatuts també donen compliment a les línies d’acció aprovades el 
2014 al Pla director i estableixen criteris àgils i transparents en la gestió de 
personal, amb la incorporació de processos selectius en la provisió de llocs de 
treball basats en els principis de mèrit i capacitat. Finalment, racionalitzen, 
simplifiquen i fan més equitatiu i homogeni el sistema d’aportacions al Consorci 
per part de tots els consorciats. Els nous Estatuts s’han elaborat amb la 
participació dels ens locals, que n’han enriquit el resultat. 
 
El Consorci per a la Normalització Lingüística fa trenta anys que treballa per 
l’aprenentatge i el foment de l’ús de la llengua catalana. Catalunya, que en les 
darreres dècades ha rebut gairebé dos milions de persones d’arreu del món, té 
en el Consorci un organisme clau per atendre la diversitat i la pluralitat 
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lingüístiques. L’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana i també l’apropament 
al patrimoni sociocultural tenen un paper clau en la construcció d’una societat 
cohesionada.  
 
El Consorci va néixer per donar continuïtat a la tasca iniciada pels ajuntaments 
i la Generalitat de Catalunya en començar el període democràtic. Els 
ajuntaments van ser pioners de la normalització  lingüística, van recuperar els 
noms i la senyalització dels carrers, van restablir l’ús normal del català a la seva 
pròpia administració i van organitzar cursos de català en conveni amb la 
Generalitat. El Consorci va permetre la cooperació de les administracions 
catalanes en les polítiques de normalització lingüística al conjunt del territori. 
 
Aquesta cooperació entre Govern i ens locals durant tants anys posa de 
manifest la voluntat compartida de promoure l’ensenyament i l’ús del català, que 
ara es manifesta, una vegada més, en aquests nous  Estatuts, que van ser 
aprovats pel Ple de l’organisme el dia 6 de juliol de 2017. 
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Nomenaments 
 
 
DEPARTAMENT D’ACCIÓ EXTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I 
TRANSPARÈNCIA 

 Manuel Manonelles i Tarragó, delegat del Govern a Suïssa 

 Sergi Marcén i López, delegat del Govern al Regne Unit i Irlanda 
 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 Ricard Font, president de Ferrocarrils de la Generalitat. 

 Isidre Gavín, secretari d’Infraestructures i Mobilitat 
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CURRICULUMS 

 

Manuel Manonelles i Tarragó, delegat del Govern a Suïssa 
  
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 amb 
seu a Venècia (Itàlia). Des del 2013 és professor associat del Grau de Relacions 
Internacionals de la Universitat Ramon Llull. 
 
El juny del 2014 fou nomenat director general d’Afers Multilaterals i Europeus 
de la Generalitat, càrrec adscrit a la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió 
Europea. En aquest marc fou el responsable de desenvolupar la primera política 
multilateral catalana, tot reforçant la presència de Catalunya en cimeres d’àmbit 
global com la COP21 (París 2015) o Habitat III (Quito 2016). També participà 
en el disseny i execució del desplegament de l’acció exterior del Govern fins a 
l’abril de 2017, quan fou nomenat representant del Govern davant les 
organitzacions internacionals amb seu a Ginebra, Estrasburg, París i Viena, tot 
assumint també les relacions bilaterals amb Suïssa. 
  
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 al 
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 copresident 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, havent participat 
també en debats d’alt nivell de l’Assemblea General d’aquesta institució entre 
el 2007 i el 2013. En paral·lel va formar part del Grup Pilot de Finançament 
Innovador pel Desenvolupament, coordinat pel Ministeri d’Afers Exteriors 
francès, del 2009 al 2013; i va participar en les activitats de la Comissió 
Internacional contra la Pena de Mort, del 2010 al 2012.  
  
També ha estat supervisor i observador electoral internacional, del 1999 al 
2002, 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. 
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Sergi Marcén i López, delegat del Govern al Regne Unit i Irlanda 
 
Nascut a Barcelona l’any 1969. 
 
És tècnic en electrònica industrial amb un postgrau en Creació, Direcció i 
Administració d’Empreses. Ha cursat estudis de màrqueting a la Westminster 
University de Londres, i d’estratègies d’internacionalització, clústers i 
competitivitat empresarial i lideratge d’equips i projectes a Barcelona.  
 
A nivell professional destaca l’haver estat responsable de diversos projectes 
d’atracció d’inversió estrangera, entre ells va ser el tècnic de la Generalitat de 
l’equip negociador per a l’establiment del Mobile World Congres i la Mobile 
World Capital a Barcelona. També ha estat director del Pla TIC.cat –primer pla 
industrial realitzat pel sector de les tecnologies de la informació i les 
comunicacions a Catalunya– a la Secretaria de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació de la Generalitat. 
 
D’altra banda, ha estat director de desenvolupament de negoci TIC i Mobilitat i 
responsable de relacions i projectes internacionals de la Direcció General de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació. Abans d’assumir el càrrec de 
delegat ha estat director d’estratègia i innovació del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, sent responsable dels 
projectes estratègics d’innovació tecnològica i de l’estratègia TIC corporativa de 
la Generalitat. 
  
En l’àmbit privat, ha desenvolupat la seva carrera professional en càrrecs 
directius i de gestió en empreses d’informàtica i telecomunicacions d’àmbit 
nacional i internacional. Entre les empreses on ha treballat destaquen ADS, 
ONO, TELIA o Eicon Technology, amb seu central a Londres.  
 
A més és membre expert del Consell d’Administració del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya, ha estat expert member de l’European Mobile and Mobility Industries 
Alliance (EMMIA) -iniciativa estratègica de la Comissió Europea amb seu a 
Brussel·les-, és conseller al Consell Rector de l’Institut Municipal d’Informàtica 
(IMI) de l’Ajuntament de Barcelona, i membre de la Junta de l’Associació 
Catalana de Privacitat i Seguretat Digital. També ha participat en missions de 
la UNDP (United Nations Development Programme) per ajudar en la definició 
de polítiques de desenvolupament en l’àmbit de les tecnologies de la informació 
en països en desenvolupament. Ha participat en l’elaboració de diverses 
publicacions especialitzades en l’àmbit de les tecnologies de la informació. 
 
Va ser cofundador del centre català al Regne Unit, Catalans UK. 
 
Parla català, castellà i angles. 
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Ricard Font i Hereu, president de Ferrocarrils de la Generalitat  
 
Nascut la Seu d’Urgell l’any 1971. 
 
Llicenciat en Ciències Jurídiques per la Universitat de Girona. Màster en Dret 
del Territori, Urbanisme i el Medi Ambient, realitzat a la Universitat Pompeu; 
màster en Gestió i Administració de Societats realitzat a la Universitat de 
Girona; postgrau en Dret Urbanístic, per la Universitat Pompeu Fabra; postgrau 
en Direcció Urbanística, Universitat Autònoma de Barcelona, i programa de 
Direcció Estratègica i Gestió de la Col·laboració Públicoprivada, ESADE. 
 
Des de maig del 2013 fins a l’actualitat ha estat secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. Anteriorment va ser director general de Transports i Mobilitat entre 
els anys 2011 i 2013. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat també va 
ser cap del Gabinet del Conseller de Política Territorial d’Obres Públiques a la 
demarcació de Girona (1998-1999) i cap de Relacions Institucionals de Política 
Territorial i Obres Públiques (1999-2001). 
 
Ha exercit d'advocat entre 1997-1998 i entre 2004 i 2010, adscrit al Col·legi 
d’Advocats de Girona. 
 
Isidre Gavín i Valls, secretari d’Infraestructures i Mobilitat 
 
Nascut a Barcelona l’any 1963. 
 
Enginyer tècnic agrícola per la Universitat de Lleida. Diploma en funció gerencial 
a les administracions públiques per ESADE; Executive Master in Public 
Administration per ESADE, Certificat en el programa de Direcció Estratègica i 
Gestió de la Col·laboració Publicoprivada. 
 
Des del febrer de 2011 fins a l’actualitat ha estat director general de Cimalsa, 
empresa logística de la Generalitat, vicepresident d’ACTE (Asociación de 
Centros de Transporte de España) i també de l’I.L.I. Logística Internacional, i 
membre del Consell d’Administració de l’Incasòl, de Ferrocarrils de la 
Generalitat i d’Aeroports de Catalunya, empreses públiques del Govern de 
Catalunya encarregades de la planificació, promoció i gestió de sòl públic, de 
ferrocarrils i d’aeroports respectivament.  
 
És el president de la societat TIE, SL (Terminal Intermodal Empordà ) des de 
febrer del 2011, empresa participada entre Cimalsa i el Port de Barcelona per 
al desenvolupament de la Terminal Intermodal de Vilamalla. Arran de la política 
de col·laboració entre Incasòl i Cimalsa impulsada pel Govern, l’any 2013 
s’incorpora al Consell de direcció d’Incasòl. 
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En l’àmbit polític, entre els anys 2003 i 2007 va presidir la Diputació de Lleida. 
Durant els anys 2005 i 2006 va presidir el grup de treball d’economia i innovació 
d’Arc Llatí (associació que agrupa les administracions locals de segon grau de 
l’àrea mediterrània europea: França, Espanya i Itàlia, principalment). 
 
L’any 1984, amb 21 anys, va ser escollit diputat al Parlament de Catalunya 
essent en aquells moments el diputat més jove d’Europa. Durant 4 anys va ser 
vicepresident de la Comissió de Política Territorial Obres Públiques i Transports 
i 4 anys més portaveu del grup de Convergència i Unió a la mateixa Comissió. 
 
Des de l’any 1999 al 2003 va ser diputat secretari de la mesa del Parlament de 
Catalunya. Els anys 2003 i 2007 encapçala la llista municipal de CiU a la ciutat 
de Lleida. 
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Altres Acords de Govern 
 
Aprovats 635.000 euros per a l’organització de la ‘Volta’ Ciclista a 
Catalunya 
 
El Govern ha aprovat destinar una subvenció de 635.000 euros a la Volta 
Ciclista a Catalunya Associació Esportiva, l’entitat privada impulsora de la 98 
‘Volta’ Ciclista a Catalunya, per fer front a les despeses d’organització de la 
prova celebrada aquest any. 
 
Amb aquest ajut, que es vehicularà mitjançant el Consell Català de l’Esport, 
l’Executiu vol contribuir al desenvolupament d’aquesta competició internacional, 
que s’emmarca en el calendari oficial de competicions de la federació 
internacional d’aquest esport i que realitza una important tasca de promoció i 
divulgació de l’esport català a nivell internacional, a banda de fomentar el 
ciclisme arreu del país.  
 
Atorgades les concessions definitives de les emissores de freqüència 
modulada als ajuntaments de Besalú, Lloret de Mar, Montblanc i Sant 
Carles de la Ràpita 
 
El Govern ha acordat atorgar als ajuntaments de Besalú, Lloret de Mar, 
Montblanc i Sant Carles de la Ràpita la concessió definitiva per a la prestació 
del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de 
freqüència de caràcter municipal, la qual restarà substituïda per un règim de 
gestió directa amb el dret d’utilitzar l’espai radioelèctric corresponent i subjecta 
al compliment de les previsions contingudes al títol III de la Llei 22/2005, de 29 
de desembre.  
 
L’acord de Govern resol aquestes concessions, que fins ara restaven en 
situació de provisionalitat, atenent que correspon al Govern de la Generalitat 
atorgar aquestes concessions, i que les instal·lacions de les emissores 
esmentades s'adiuen als respectius projectes aprovats al seu dia, a les 
especificacions tècniques d'aplicació, han superat la inspecció preceptiva i han 
obtingut de l’administració competent l’autorització de la posada en servei. 
 
 


