
 

 
Document de 

Traspàs 

Mandat 
2011-2015

 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2015 NOVES INVERSIONS EN ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS

Actuació Valoració Total Finançament 2015 Pendent de finançament

* ED001 Casa de la Palmera 47.562,99 47.562,99

Enderroc edificació annexa, nou mòdul, pav. exteriors, nova caldera, obertura int. (import adjudicació) 43.963,00

Honoraris Coordinador seguretat i salut (Enric Bofill) 1.694,00

Tanca metàl·lica perimetral suplementària 1.905,99

* ED003 C.C. Pla d'en Boet 59.055,16

Nou sistema d'aplacat (subministrament de pedra) 1.583,56 1.583,56

Nou sistema d'aplacat (col·locació de pedra) 2.848,22 2.848,22

Adaptació planta segona per aprofitar plató 46.992,38 46.992,38

Millores - Auditoria 7.631,00 7.631,00

Protecció solar per evitar enlluernament i escalfor despatxos 0,00 0,00

* ED007 C.C. Rocafonda 3.344,67 3.344,67

Timbre porta | fotocopiadora en xarxa 989,24

Arranjament de façana 2.355,43

Equipament i mobiliari 0,00

* ED009 Blai Parera 0,00 0,00

Adaptació de l'equipament com a centre social 0,00

* ED016 C.C. Molins 2.355,43 2.355,43

Arranjament façana 2.355,43

Reparació de goteres 0,00

Millores climatització, sala d'actes i polivalents 0,00

Ajuntament de Mataró

* ED028 Edifici de la Presó 281.506,85

Cobertes, baixants i escomeses edifici de la Presó (import adjudicació) 81.466,42 81.466,42

Honoraris Coordinador seguretat i salut (Enric Bofill) 1.452,00 1.452,00

Actuacions per adequació a pública concurrència 8.588,43 8.588,43

Substitució de l'estructura de fusta de la coberta edifici rectangular (tèrmits) 190.000,00 190.000,00

* ED031 Antic vapor Gordils i Dalmau 399.861,37

Enderroc parcial i estabilització de façanes 399.861,37 300.000,00 99.861,37

* ED032 Local c. Siete Partidas, 2-4 36.113,51 36.113,51

Rehabilitació del Local 24.326,03

Noves demandes AVV: despatx, sala informàtica i magatzem 11.787,48

* ED034 Adequació local Espai Gatassa 217.706,71

Adequació de local com a espai per a la Gent Gran + espais ext. (import adjudicació) 179.606,71 179.606,71

Climatització zona gimnàs (canvi a bomba de calor) 38.100,00 38.100,00

* ED043 Centre de distribució d'aliments solidaris (Banc d'Aliments) 90.000,00

Adequació de local 90.000,00 18.385,71 71.614,29

* ED074 Locals CEO, Jama Kafo, GIMM, Aules al  c. Montserrat Cuadrada 13.438,08 13.438,08

Barana de protecció de la coberta (import adjudicació) 13.438,08

* ED076 Antic Centre d'Acollida (Baixada St Simó) 270.000,00 270.000,00

Adequació per a pública concurrència (seguretat i accessibilitat) 230.000,00

Actuacions de millora d'estalvi energètic 40.000,00

* ED087 Casa Gran 7.792,40 7.792,40

Megafonia de la Sala de Plens 7.792,40

* ED089 El Pericó 12.256,46 12.256,46

Aïllament forjat entre garatge i oficines 10.227,53

Senyalització d'evacuació edifici d'oficines 2.028,93

* ED090 C.S. Les Esmandies 875.000,00 875.000,00

Actuacions per al compliment de normatives 200.000,00Actuacions per al compliment de normatives 200.000,00

Actuacions de condicionament edifici i entorns 570.000,00

Actuacions de millora (façanes, paraments interiors i acabat) 105.000,00

* ED093 St. Josep. Espai Rabadà. Reprografia 23.689,62 23.689,62

Arrebossat façana. Arranjament de porta i finestres 5.082,00

Reparació de sostre de la sala d'armaris de l'esplai Rabadà 18.607,62

* ED097 C.S. Pl. Espanya 412.473,45

Reparació de patologies estructurals al Sidral (pl. d'Espanya) 78.373,44 78.373,44

Projecte Complementari Reparació de patologies estructurals al Sidral (pl. d'Espanya) 39.100,01 39.100,01

Ascensor adaptat i remodelació dels accessos 70.000,00 70.000,00

Desmuntatge i nova construcció de forjat. WC adaptats i adequació d'espais 172.000,00 172.000,00

Protecció al foc de l'estructura, adaptació a normativa de les instal·lacions. Acabats 33.000,00 33.000,00

Façana: reparacions i pintura 20.000,00 20.000,00

Equipament i mobiliari 0,00 0,00

* ED100 Edifici Via Pública 3.277,89 3.277,89

Mampares entre les cel·les (dipòsit de detinguts) 3.277,89

* ED102 Can Palauet 64.500,00

Millores aire condicionat (substitució 2 condensadors) 10.500,00 10.500,00

Sala de pintures 54.000,00 54.000,00

* ED112 C.C Cabot i Barba 2.169,88 2.169,88

Millores acústiques i de reverberació Centre Cívic Cabot i Barba 2.169,88

* ED142 Local c. Churruca, 86 133.694,25 133.694,25

Adequació del local al programa d'usos de CIRD i SIE (import adjudicació) 123.694,25

Complentari 10.000,00

* ED191 Local per usos socials a La Llàntia 30.000,00

Adequació per normativa de pública concurrència 30.000,00 30.000,00

* ED235 Clos Arqueològic 151.275,89

Adequació de l'accessibilitat 151.275,89 151.275,89

* ED237 Direcció de Promoció Econòmica 17.954,18 17.954,18* ED237 Direcció de Promoció Econòmica 17.954,18 17.954,18

Adequació a normativa d'incendis soterrani 17.954,18

* ED246 CAP La Llàntia 105.000,00 105.000,00

Adequació de la primera planta per a Casal d'Avis 85.000,00

Sectorització EI dels usos 20.000,00

* ED262 Mercat Plaça de Cuba 39.775,81 39.775,81

Reforç estructures ascensors 12.607,35

Riscos laborals: feines de ferrer 6.168,46

Cananonades de gas a les Càmeres Frigorífiques 21.000,00

* ED263 Mercat Plaça Gran (El Rengle) 7.054,30 7.054,30

*Pintura elements metàl·lics 1.790,80

*Polit de marbres 5.263,50

* ED296 Local 2 c. Pascual Madoz 2.107,82 2.107,82

Actuacions per evitar humitats. Construcció de contra envà 2.107,82

* ED299 Ca l'Arenas 22.500,00 22.500,00

Adequació pati 22.500,00

* ED301 Can Marfà 308.368,50 308.368,50

Distribució de la Planta Baixa 170.186,50

Distribució de la Planta Segona 138.182,00

* ED302 Can Boet (antic Can Xalant) 980,10 980,10

Senyalització per adequació a pública concurrència 980,10

* HB047 Habtitatge Av. Amèrica 146, 2on 4a 27.251,37 27.251,37

Rehabilitació habitatge(Pressupost adjudicació) 27.251,37

* XX000 Xemenia TINTEX 5.000,00

Reposició de lletres xemeneia en acer 5.000,00 5.000,00

* Actuacions de millores col·lectives 42.410,87

Reparacions façanes diferents Centres Cívics 4.710,87 4.710,87

Senyalització d'evacuació de diversos equipaments municipals 10.000,00 10.000,00Senyalització d'evacuació de diversos equipaments municipals 10.000,00 10.000,00

Parallamps. Adequació a normativa d' 11 equipaments municipals 18.700,00 18.700,00

Actuacions no previstes en obres adjudicades 9.000,00 9.000,00

TOTAL ACTUACIONS EN ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS 3.715.477,56 1.139.434,03 2.576.043,53

Mataró, 19 de maig de 2015

Lluís Gibert Fortuny Marisol Carrillo Muñoz

Cap del Servei d'Equipaments Municipals Cap de la Secció d'Edificis Educatius i Esportius



2015 NOVES INVERSIONS EDIFICIS EDUCATIUS

Actuació Valoració Total Pendent de finançament

* ED035 Escola Les Aigües 196.916,42 196.916,42

Reforma de la coberta 184.347,54

Altres actuacions (Millores estalvi energètic | noves preses per ordinadors) 12.568,88

* ED036 Escola Àngela Bransuela 213.250,31 213.250,31

Substitució de les cobertes de fibrociment 84.574,16

Adequació de l'accés de vehicles per a vianants 60.500,00

Reforma de gimnàs-vestidors 25.000,00

Arranjament del talús cementiri 7.500,00

Sectorització de circuits i nova distribució 25.000,00

Altres actuacions (Tanca pati infantil | Modificació aules de reforç | Vidres consergeria | Megafonia exterior) 10.676,15

* ED037 Escola Anxaneta 33.540,26 33.540,26

Obertura de finestres escala interior - vinils protecció solar 13.945,25

Millores auditoria estalvi energètic 15.000,00

Altres actuacions (Reforç d'enllumenat | Ampliació alarma | Millores normativa legionel·la) 4.595,01

* ED038 Escola Camí del Cros 46.300,61

Arranjament de tancaments de portes d’alumini 1.833,15 1.833,15

Arranjament del mur exterior 5.947,51 5.947,51

Reforma de la coberta 28.435,00 28.435,00

Finançament 2015

Ajuntament de Mataró

Reforma de la coberta 28.435,00 28.435,00

Millores estalvi energètic 10.084,95 10.084,95

* ED039 Escola Camí del Mig 119.605,92 119.605,92

Arranjament paviment de la pista 110.145,04

Altres actuacions (Reixes de protecció | Calefacció sala professors | Trasllat armari - intrusió) 9.460,88

* ED040 Escola Germanes Bertomeu (Primària) 30.423,50

Altres actuacions (Reforma integral lavabos | Línia de 24h) 30.423,50 30.423,50

* ED041 Escola Cirera 26.224,46

Reforma de lavabos PB 3.000,00 3.000,00

Altres actuacions (Reforma integral lavabos | Arranjament sostre-paviment gimnàs | Ampliació pati infantil | Treballs de 

fusteria | Millores estalvi energètic

23.224,46

23.224,46

* ED042 Escola Josep Manuel Peramàs 88.847,57

Instal·lar reixes a finestres accessibles des de la marquesina 6.992,83 6.992,83

Millores en lavabos pati i portes 5.000,00 5.000,00

Substitució de caldera i sectorització de circuits 71.000,00 71.000,00

Altres actuacions (Mòdul magatzem pati | Treballs de fusteria | Megafonia) 5.854,74 5.854,74

* ED043 Josep Montserrat 21.759,81

Subministrament i muntatge de cortines 719,15 719,15

Canvi de fusteries aula infantil 9.546,20 9.546,20

Altres actuacions (Canvi de finestres aules| Tancament de consergeria) 11.494,46 11.494,46

* ED044 Escola La Llàntia 15.233,65

Mòdul lavabos pati 9.680,00 9.680,00

Altres actuacions (Substitució de paviment | protecció radiador) 5.553,65 5.553,65

* ED047 Escola Rocafonda 50.458,65

Canvi de porta sala gran 6.231,50 6.231,50

Reparació de la coberta 40.265,86 40.265,86

Altres actuacions (Treballs de fusteria) 3.961,29 3.961,29

* ED048 Escola Tomas Viñas 13.862,11* ED048 Escola Tomas Viñas 13.862,11

Instal·lar reixes ales finestres gimnàs 907,50 907,50

Altres actuacions (Ampliació alarma | Millores estalvi energètic) 12.954,61 12.954,61

* ED049 Escola Torre Llauder / Angeleta Ferrer 15.442,86 15.442,86

Millora enllumenat exterior pista 10.498,17

Altres actuacions (Magatzem sota escala | Millores estalvi energètic) 4.944,69

* ED050 Escola Vista Alegre 60.500,00

Instal·lació de mòdul gimnàs 60.500,00 60.500,00

* ED052 Antonio Machado 14.940,32

Altres actuacions (Intèrfon | Finestra cuina | Millores sistema d'alarma) 14.940,32 14.940,32

* ED053 Escola Marta Mata 2.926,17

Subministrament i muntatge de cortines 337,59 337,59

Altres actuacions (Substitució del sistema auoextinció cuina) 2.588,58 2.588,58

* ED054 Escola Montserrat Solà 1.987,43

Altres actuacions (Substitució del sistema auoextinció cuina) 1.987,43 1.987,43

* ED057 Nova Escola Angeleta Ferrer (Can Fàbregas del Paper) 215.000,00

Arqueologia 1a FASE: Estudi historicoartístic 14.400,00 14.400,00

Arqueologia 2a FASE: Excavació arqueològica 20.000,00 20.000,00

Informes, peticions d’eliminació d’estructures, trasllats d’elements a magatzem ... 3.000,00 3.000,00

Reomplert de planta soterrani amb sauló 40.000,00 40.000,00

XEMENEIA: Aixecament de plànols i redacció de projecte tècnic (Proj: 5.959,25 €) 10.000,00 10.000,00

XEMENEIA: Rehabilitació de la xemeneia 100.000,00 100.000,00

Quadre de Baixa Tensió i Escomesa elèctrica edifici 8.000,00 8.000,00

Contractacions i concertacions de subministraments 10.000,00 10.000,00

Adequació vorera c. Lepanto (fora del projecte d’urbanització del sector) 9.600,00 9.600,00

* ED065 Escola Joan Coromines 30.695,93

Col·locar porta a l’antiga mediateca 695,93 695,93

Reforma de coberta passadís i ventilació de lavabos 30.000,00 30.000,00

* ED071 INS Miquel Biada 233.330,00

Pintura pati, aules i despatx 2.671,84 2.671,84

Arranjament edifici 1.743,01 1.743,01

Nova escala exterior d’evacuació Sala d’actes 100.000,00 100.000,00

Canvi de caldera i sectorització radiadors - Millores normativa legionel·la 100.915,15 100.915,15

Cabina de pintura aulat taller mecànic 25.000,00 25.000,00

Pavimentació per adaptar recorregut exterior 3.000,00 3.000,00

* ED192 Escola Bressol Rocafonda 8.000,00

Altres actuacions (Protecció vidres façana principal) 8.000,00 8.000,00

* ED193 Escola Bressol Les Figueretes 26.809,89

Treballs de fusteria (humitats i tèrmits) 6.809,89 6.809,89

Altres actuacions (paviment sintètic) 20.000,00 20.000,00

* ED194 Escola Bressol Cerdanyola 176.243,71

Fase 1: protecció baranes, WC adaptat i 3 mòduls de canviadors 36.243,71 36.243,71

Fase 2: urbanització exterior pati i 1 mòdul de canviador 60.000,00 60.000,00

Fase 3: cuina, aula lactants i 1 mòdul de canviador 80.000,00 80.000,00

* ED196 Escola Bressol Els Menuts 82.584,56

Arranjament pati - coberta (goteres aparcament) 42.654,56 42.654,56

Substitució paviment sintètic aules 39.930,00 39.930,00

* ED198 Escola Bressol La Llàntia 38.500,00

Nova sortida d’evacuació 2.500,00 2.500,00

Altres actuacions: substitució de la calefacció elèctrica per Tub Verd 36.000,00 36.000,00

* ED123 CFA Can Noè 2 500,00

Subministrament i muntatge de cortines 500,00 500,00

* Actuacions de millores col·lectives 274.469,91 274.469,91

Línies de vida cobertes | aparells elevadors | canvi de tubs fluorescents | Protecció vidres | Millores normativa legionel·la 274.469,91

TOTAL ACTUACIONS EDIFICIS EDUCATIUS 2.038.354,05 348.759,81 1.689.594,24TOTAL ACTUACIONS EDIFICIS EDUCATIUS 2.038.354,05 348.759,81 1.689.594,24

Mataró, 19 de maig de 2015

Lluís Gibert Fortuny Marisol Carrillo Muñoz

Cap del Servei d'Equipaments Municipals Cap de la Secció d'Edificis Educatius i Esportius



2015 NOVES INVERSIONS EDIFICIS ESPORTIUS

Actuació Valoració Total Finançament 2015 Pendent de finançament

* EE002 Camp Municipal de futbol de Cerdanyola 66.125,72

Reparació humitats graderia 10.000,00 10.000,00

Arranjament de mur exterior 35.000,00 35.000,00

Altres actuacions: Marcador | Sauló del terreny | Millores normativa legionel·la 21.125,72 21.125,72

* EE010 Poliesportiu Eusebi Millán 985.639,71

Reforma i ampliació de vestidors 780 m2 x 1000 €/m2 (10 ut + 2WC + 2 àrbitres) 780.000,00 780.000,00

Noves escales d’evacuació graderia, ascensor i accessibilitat 120.000,00 120.000,00

Adequació d’instal·lacions i legalitzacions 60.000,00 60.000,00

Reparació de goteres 10.000,00 10.000,00

Ventilació façana i canvi de fusteria passadís 12.000,00 12.000,00

Equipament esportiu (cistelles) 2.100,00 2.100,00

Ampliació instal.lació elèctrica per a  quadre de festes 1.539,71 1.539,71

* EE056 Pista Poliesportiva Eusebi Millán (ampliant superfície de pista) 619.992,14

Ajuntament de Mataró

* EE056 Pista Poliesportiva Eusebi Millán (ampliant superfície de pista) 619.992,14

Coberta | Ampliació de pista | Equipament esportiu 619.992,14 497.780,29 122.211,85

* EE013 Poliesportiu Euskadi 38.894,21 38.894,21

Arranjament vidres, protectors i gabions 7.000,00

Reparació de sistema de climatització-fred 25.410,00

Altres actuacions: Seguretat | Motors final cortines pista | Millores estalvi energètic 6.484,21

* EE018 Poliesportiu Jaume Parera 98.000,00

Adequació sortides emergència 23.000,00 23.000,00

Adequació instal·lació elèctrica 3.000,00 3.000,00

Treballs de pintura general 3.000,00 3.000,00

Senyalització evacuació 1.000,00 1.000,00

Reparació i adaptació urbanització exterior (graons i baranes) 10.000,00 10.000,00

Substitució graderia plegable 58.000,00 58.000,00

* EE022 Piscina Municipal 457.395,00 457.395,00

Substitució plaques de fibrociment i nou aïllament tèrmic de la coberta 250.000,00

Millores accessibilitat zona vestidors 150.000,00

Altres actuacions: Millores estalvi energètic | Dipòsit compensador, cèl·lules galvàniques, 

elèctrodes i focus pileta

57.395,00

* EE023 Camp Municipal de futbol "Centenari" 565.297,35

Arranjament graderia 213.297,35 90.000,00 123.297,35

Millores urbanització i accessos 150.000,00 150.000,00

Legalització instal·lació elèctrica i nou enllumenat 120.000,00 120.000,00

Altres actuacions: Ampliació vestidors | Substitució de barana perimetral 82.000,00 82.000,00

* EE024 Palau d'Esports Josep Mora 99.440,65 99.440,65

Adequació graderies i accessos 90.000,00Adequació graderies i accessos 90.000,00
Altres actuacions: Reparació finestres | Modificació d'alarma | Millores auditoria 9.440,65

* EE025 Gimnàs Municipal del Casal de Joves 17.256,07

Reparació de goteres 6.000,00 6.000,00
Altres actuacions: Línia de vida per manteniment coberta 11.256,07 11.256,07

* EE026 Pista Poliesportiva casal de Joves - El Sidral 424.914,49

Coberta | Equipament esportiu 424.914,49 330.114,00 94.800,49

* EE027 Camp Municipal de Futbol de Cirera 748.704,08

Vestidors (6 ut x 50 m2) x 1.200 €/m2 360.000,00 360.000,00

Serveis (2 ut x 15 m2) x 1.200 €/m2 36.000,00 36.000,00

Vestidors d’àrbitres (2 ut x 15 m2) x 1.200 €/m2 36.000,00 36.000,00

Sala d’instal·lacions, escomeses i legalitzacions 60.000,00 60.000,00

Adequació urbanització i entorns 18.000,00 18.000,00

Adequació zona de graderies 200.000,00 200.000,00

2 Mòduls de vestidors 38.704,08 38.704,08

* EE029 Estadi d’atletisme 148.827,18 148.827,18

Cubre-colxoneta de perxa i nova mitja lluna de salts 146.000,00
Proteccions contra sobretensions 2.827,18

* EE031 Petanca l'Esplanada 8.218,21 8.218,21

Nova escomesa elèctrica 8.218,21

* EE038 Petanca Camí de la Serra 12.480,70 12.480,70

Nova escomesa elèctrica 12.480,70

* EE037 Camp de futbol Vista Alegre - Molins 80.204,71

Projecte Complementari Instal·lació de gespa artificial 75.404,71 75.404,71Projecte Complementari Instal·lació de gespa artificial 75.404,71 75.404,71
Altres actuacions: Marcador | Bancs complementaris vestidors 4.800,00 4.800,00

* EE039 Circuit Municipal BMX (Can Pilè) 4.000,00 4.000,00

Cimentació rampa sortida 4.000,00

* EE043 Circuit Municipal Cros 17.963,00 17.963,00
Ampliació torres de llum 17.963,00

* EE055 Antic bar Palau d'Esports 59.857,04

Adequació del local sense CLIMA (Aportació CBM =15.000€) 59.857,04 59.857,04

* Actuacions i millores col·lectives 243.519,92

Altres actuacions: Línies de vida cobertes | Ordinadors i xarxa wifi | Nova instal·lació 

d'alarma Intrusió | Actuacions correctives (17 equips) | Muntatge d'elements EI | Noves 

escomeses d'aigua a les petanques

243.519,92

243.519,92

TOTAL ACTUACIONS EDIFICIS ESPORTIUS 4.696.730,18 1.227.098,74 3.469.631,44

Mataró, 19 de maig de 2015

Lluís Gibert Fortuny Marisol Carrillo Muñoz

Cap del Servei d'Equipaments Municipals Cap de la Secció d'Edificis Educatius i Esportius
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2.  DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ÀREA 
 

Missió 

L’Àrea de Via Pública de l’Ajuntament de Mataró és una organització que treballa per 
a aconseguir un  espai públic més sostenible i  connectat, segur i de qualitat per 
millorar la cohesió social, la qualitat de vida de la ciutadania i facilitar el 
desenvolupament sostenible de Mataró.  

Mitjançant l’optimització de les actuacions municipals relacionades amb les activitats 
de la ciutadania a la via pública: seguretat ciutadana, prevenció de sinistres, 
planificació i gestió de la mobilitat de vehicles i vianants, la regulació d’activitats 
privades; la qualitat de l’espai públic i dels equipaments municipals. 

Objectius: 

• Garantir, juntament amb el cos de Mossos d’Esquadra, un adequat nivell de 
seguretat a la ciutat, en el marc d’una concepció global de la seguretat pública 
que implica la prevenció, protecció i defensa dels drets i llibertats,  la integritat 
de les persones i els béns, així com la convivència cívica. 
 

• Analitzar i planificar els riscos col·lectius, i coordinar les actuacions en el cas 
d’activació de les diferents fases d’alerta i emergència. 
 

• Vetllar per una mobilitat sostenible, a través del disseny i implantació dels plans 
de mobilitat que garanteixin un marc ordenat  i compatible dels  diferents 
modes de desplaçaments que es produeixen dins i fora de la ciutat. 
 

• Garantir una adequada disciplina viària i un us racional dels espais públics, 
mitjançant el desenvolupament i aplicació del marc jurídic adient. 
 

• Garantir un manteniment de l’espai públic eficient, sostenible i de qualitat,  
contribuint al desenvolupament de la ciutat, garantint el benestar de la 
ciutadania, fomentant la seva implicació i participació. 
 

• Garantir un manteniment dels equipaments municipals apostant per la qualitat, 
la seguretat, per l’accessibilitat  i l’eficiència; contribuint a  garantir el benestar 
de la ciutadania. 
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3. L’ORGANIGRAMA GENERAL DE L’ÀREA 
 

Per a desenvolupar les seves funcions i assolir el objectius fixats, l’Àrea de Via 
Pública i Equipaments Municipals s’estructura en sis serveis: 

• Servei de Policia Local  

• Servei de Mobilitat 

• Servei de Protecció Civil 

• Servei Jurídic-Administratiu 

• Servei d’Equipaments Municipals 

• Serveis d’Espai Públic. 
 

A més, la Consellera delegada de Via Pública i Equipaments Municipals forma part del 

consell de la societat municipal PUMSA.  Des dels diferents serveis de l’Àrea es 

gestionen part dels grans contractes de serveis de l’Ajuntament,  el principals són: 

Transport Públic, recollida de residus, neteja urbana, manteniment de l’enllumenat; 

servei de grua i zona blava.  

Organigrama jeràrquic-funcional
Àrea de Via Pública i Equipaments Municipals

Nivell
Polític

Nivell 
Àrea

Nivell 
Servei

Estructura
Diferenciada

Coordinador/a Àrea 
Via Pública i 
Equipaments 
Municipals

Regidor/a
Via Pública, Obres, 

Serveis i 
Manteniment

Servei 
d'Equipaments 

Municipals

Servei 
d'Espais 
Públics

Servei de 
Policia 
Local

Servei
de Mobilitat

Servei de 
Protecció Civil

Servei
Jurídic 

Administratiu

Unitat de 
suport 

a l'Àrea

Servei de GruaMataró
Bus

Servei Recollida
Residus

Servei de
Neteja

Enllumenat
Públic

Zona Blava
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4. ELS RECURSOS HUMANS 
 

Servei persones 

Policia Local 172 
Mobilitat 8 
Protecció civil 2 
Jurídic administratiu 10 
Espais públics 80 
Equipaments municipals 14 
Àrea 12 

Total 298 

Contractes de relleu 10 

TOTAL EFECTIU 288 

  

Personal depenent d’empreses concessionàries 

Policia local   
   Servei de grua 13 
Mobilitat   
 Transport públic 78 
 Zones blaves (PUMSA) 11 
Espais públics  
 Jardineria   8 
 Enllumenat 10 
 Neteja viària 51/57/72 segons temporada 
 Recollida de brossa 43 

TOTAL  214-235 segons temporada 
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5. ELS ÀMBITS D’ACTUACIÓ DE L’ÀREA. COMPETÈNCIES. 
 

 

COMPETÈNCIES MUNICIPALS assignades a l’Àrea de Via Pública i Equipaments 
Municipals: 

• Seguretat ciutadana 

• Protecció civil 

• Trànsit 

• Mobilitat 

• Transport públic 

• Manteniment i conservació 
equipaments municipals 

• Cementiris 

• Manteniment i conservació espai 
públic 

• Parcs i jardins. 

• Residus. 

• Neteja. 

• Enllumenat públic 

• Inspecció 
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SERVEI JURÍDIC ADMINISTRATIU  

 

Missió 

Coordinar i fer efectives les activitats de suport jurídic-administratiu, treballant sota els 
principis d’eficàcia, agilitat procedimental i optimització de recursos, pressupostaris, 
materials i personals en les vessants de: 

Funcions 

1 Tramitació administrativa i assessorament jurídic dels procediments, tràmits i 
expedients de disciplina viària i dels diferents sistemes de captació d’imatges 
derivades d’infraccions de trànsit. 

2 Tramitació administrativa i assessorament jurídic dels procediments sancionadors 
contra la indisciplina i l’ incivisme per infraccions d’ordenances de Via Pública, 
Civisme, guals, taxis, consum begudes alcohòliques a la via pública, espectacles 
públics, gossos perillosos, neteja, residus, publicitat ... 

3 Tramitació expedients de reclamació de danys a la via pública (senyals trànsit i 
semàfors 

4 Tramitació de les autoritzacions d’aparcaments per a persones amb mobilitat 
reduïda, de targes d’armes,  

5 Representació en judici de l’Ajuntament davant del jutjat Contenciós administratiu  i 
oferiments d’accions en jutjats penals en actuacions pròpies de l’àrea. 

6 Assessorament jurídic als serveis. 

7 Tramitació de les factures i documents comptables dels serveis de l’Àrea 

 

 

 

 

 

 

 



Document Àrea Via Pública 

 

8 

SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL 

 

MISSIÓ 

Analitzar i elaborar, d’acord amb la normativa vigent, plans i mesures de protecció i 
d’intervenció, que permetin fer front de manera coordinada i eficaç a situacions de 
greu risc col·lectiu, per tal de garantir la integritat de les persones, mitjans materials, 
infraestructures i del medi ambient, en el terme municipal de Mataró. 

 

Funcions 

A.- LA PREVENCIÓ I LA PLANIFICACIÓ DE L’EMERGÈNCIA 
 
1. Analitzar els possibles riscos greus i llur localització en el territori per dissenyar un 

conjunt d'actuacions preventives encaminades tant a la disminució , com a llur 
detecció immediata i planificar un sistema de prevenció i de resposta davant de  
situacions de greu risc col·lectiu i les emergències, i també l'estructura de 
coordinació, les comunicacions, el comandament i el control dels diferents 
organismes i entitats que actuen en aquestes respostes. 

2. Donar assistència tècnica a les empreses, centres i entitats que hagin de disposar 
d'un pla d'autoprotecció. 

3. Dinamitzar i assessorar tècnicament a la Comissió de protecció civil municipal 

4. Dissenyar la metodologia i contingut marc dels plans específics per 
esdeveniments esportius i culturals. 

B.- LA GESTIÓ DE L’EMERGÈNCIA. 
 
5. Intervenir per a anul·lar les causes i pal·liar, corregir i minimitzar els efectes de les 

catàstrofes i les calamitats públiques. 

6. Restablir els serveis essencials i la confecció de plans de recuperació de la 
normalitat, en els termes establerts per la Llei.4/97, de 20 de maig, de protecció 
civil de Catalunya. 

C.- INFORMACIÓ I FORMACIÓ SOBRE AUTOPROTECCIÓ 
 
7. Preparar de forma adequada les persones que pertanyen als grups d'intervenció.  

8. Realitzar la implantació del Plans formant al personal de l'ajuntament en 
autoprotecció i instruint en les fitxes d'actuació. 



Document Àrea Via Pública 

 

9 

9. Informar i formar les persones i els col·lectius que puguin ésser afectats per 
riscos, catàstrofes i calamitats públiques. 

10. Potenciar la participació de tots els ciutadans en la reducció dels riscos que la 
societat genera i en les tasques preventives, per augmentar la corresponsabilitat 
social. 

11. Impulsar el desenvolupament de programes de cultura de l'autoprotecció en la 
població i en les activitats econòmiques i socials. 

12. Planificar i impulsar el desenvolupament de simulacres o actuacions que 
garanteixin les corresponents implantacions, actualitzacions i coneixements dels 
plans d'emergència municipal, així com realitzar i coordinar els simulacres 
d'equipaments municipals que disposin de pla d'autoprotecció. 
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SERVEI DE POLICIA LOCAL 

 

MISSIÓ 

Protegir el lliure exercici dels drets i llibertats dels ciutadans, així com d’assegurar 
l’acompliment de les seves obligacions, garantir la seguretat pública i la pacífica convivència, 
en el marc de l’ interès general. 

Funcions 

A.- SEGURETAT CIUTADANA 
 

1. Garantir el lliure exercici dels drets i llibertats constitucionals dels ciutadans i 
ciutadanes i la seva seguretat, en el termes de la legislació de l’Estat i de les 
CCAA. 

2. Protegir i assistir les autoritats municipals en l’exercici de les seves funcions. 

3. Vigilar i custodiar els edificis, instal·lacions i dependències de l’Ajuntament, i dels 
seus organismes autònoms. 

4. Col·laborar amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat, i amb la policia 
autonòmica en la protecció de les manifestacions i en el manteniment de l’ordre 
públic en grans concentracions humanes quan sigui requerida a fer-ho.  

 
B.- POLICIA ASSISTENCIAL 
 
5. Participar en les tasques de protecció civil, de prevenció i atenuació de riscos en 

accidents, situacions d’emergència i similars, conforme a les previsions dels plans 
de protecció civil. 

6. Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan sigui requerida a fer-ho. 

7. Col·laborar amb Serveis Socials (municipal i d'altres administracions) en el 
tractament, seguiment i informació de persones en situació de risc. 

8. Col·laborar amb el Servei de Salut Pública  

9. Col·laborar amb el Departament de Justícia de la Generalitat i altres serveis de 
l'Ajuntament 

C.- POLICIA ADMINISTRATIVA 
 
10. Vigilar els espais públics i vetllar per l' ús ajustat a les ordenances, en la forma 

adequeada a les seves característiques i capacitats, per tots els ciutadans en 
condicions de llibertat i seguretat. 
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11. Desenvolupament de totes les competències en matèria d'espectacles públics i 
activitats recreatives. 

12. Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de 
protecció de l'entorn. 

13. Gestionar i controlar les targes d'armes de 4a categoria ( A.1 i A2) 

14. Gestió del dipòsit d'objectes decomissats 

15. Realitzar inspeccions administratives: activitat urbanística, industrial i comercial i 
pirotècnia 

16. Controlar els mercats no sedentaris setmanals, tant a nivell d'ordenança 
municipal, com de fets delictius. 

17. Informar a jutjats, companyies d'assegurances i particulars  

18. Gestionar el dipòsit d'objectes perduts 

D.- SEGURETAT VIÀRIA 
 
19. Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit, tant de vehicles com de persones en el 

terme municipal, conforme a les normes de circulació i altres ordenances 
aplicables a la via pública, a fi de contribuir, amb la resta d'administracions 
competents en la matèria, a garantir la mobilitat i la seguretat viària. 

20. Regular el trànsit i efectuar talls de carrers per actes lúdics, esportius, 
reivindicatius, etc. 

21. Mantenir la mobilitat i la disciplina viària denunciant les infraccions observades. 

22. Realitzar informes d'altres a la via pública relacionats amb el trànsit. 

23. Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins del terme municipal i 
comunicar-los a l'administració de justícia i a les forces o cossos de seguretat 
competents, segons correspongui legalment. 

24. Control i gestió dels vehicles abandonats al carrer 

25. Formació en educació viària a estudiants i grups de risc. 

26. Gestió del procediment de l'alternativa a la denúncia de trànsit. 

27. Realitzar campanyes específiques d'infraccions de trànsit en coordinació amb La 
Direcció General de Trànsit i el Servei Català de Trànsit.  

28. Controlar la gestió de la retirada de vehicles de la via pública i del dipòsit de 
vehicles. 
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E.- POLICIA JUDICIAL 
 
29. Realitzar, en el marc dels convenis de col·laboració, les diligències i actuacions 

preventives al seu abast per evitar la comissió d'actes delictius, comunicant les 
actuacions realitzades a l'Administració de Justícia i a les forces i cossos de 
seguretat competents, segons correspongui. 

30. Auxiliar els jutges, els tribunals i el ministeri fiscal, en la investigació dels delictes i 
en el descobriment i la detenció de delinqüents, quan sigui requerida per fer-ho. 

31. Practicar, per iniciativa pròpia, o a requeriment de l'autoritat judicial, del ministeri 
fiscal o dels superiors jeràrquics, les primeres diligències de prevenció i de 
custòdia de detinguts i la prevenció i la custòdia dels objectes provinents d'un 
delicte o relacionats amb la seva execució, donant compte, en els terminis 
legalment establerts, a l'autoritat judicial o al minseri fiscal, d'acord amb la 
normativa vigent. 

32. Col·laborar amb els jutjats en la realització, d'informes, lliurament de citacions, 
localització de persones, detenció per requisitòria, acompanyament a comitives 
judicials i tramitació de diligències penals. 

33. Detenir, fer la ressenya dactilar i fotogràfica, custòdia en garjoles, assistència 
lletrada i mèdica i posada a disposició judicial. 

34. Gestionar i mantenir el Dipòsit municipal de detinguts ( obligació legal com a ciutat 
cap de partit judicial). 

35. Gestionar el dipòsit de vehicles judicials (vehicles a disposició judicial, d'altres 
cossos, d'altres organismes administratius  -Hisenda, Seguretat Social, etc-). 
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SERVEI DE MOBILITAT 

 

MISSIÓ 

Organitzar i gestionar les polítiques de mobilitat orientades a facilitar una adequada 
convivència entre vehicles i vianants, mitjançant la ordenació dels diferents medis de 
transport, sistemes de control del trànsit i permisos d’ocupació de la via pública. 
Funcions 

A.- MOBILITAT 
 
1. Instal·lar, mantenir, controlar i millorar la semaforització, els pilars retràctils amb 

càmeres de vigilància, els radars i els plafons d’arribada de vehicles que hi ha 
instal·lats a la ciutat. 

2. Determinar i planificar les zones urbanes destinades als diversos tipus 
d'estacionament: zones blaves, taronges, verdes, PMR, transports públics, 
càrregues i descàrregues, motos, bicicletes i vehicles privats (zones lliures). 

3. Control de la gestió de la zona blava i aparcaments soterrats amb concessió 
municipal 

4. Planificació distribució, execució i control de les tasques operatives de la 
instal·lació, millora, reparació i conservació dels elements de senyalització viària, 
elements de seguretat que s'hagin de realitzar. 

5. Tramitació i gestió de llicències de guals  

6. Senyalització viària horitzontal i vertical. 

7. Instal·lacions per control d’accessos a zones de la ciutat. 

8. Disseny i seguiment del pla de mobilitat urbana. 

9. Desenvolupament de projectes de mobilitat 

10. Disseny i seguiment del pla d'accessibilitat. 

11. Estudi i propostes de supressió de barreres arquitectòniques als espais públics. 

12. Desenvolupament de projectes d'accessibilitat. 

MANTENIMENT DE SEMÀFORS  
 

13. Planificació i control de la nova instal·lació i modificació la xarxa semafòrica. 



Document Àrea Via Pública 

 

14 

14. Instal·lar, mantenir, controlar i millorar la semaforització, els pilars retràctils amb 
càmeres de vigilància, els radars i els plafons d’arribada de vehicles que hi ha 
instal·lats a la ciutat. 

15. Realitzar simulacions del trànsit de vehicles i fer el  seguiment dels punts negres 
detectats per el Servei de Policia Local  

  

B.- EL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ i INTERURBÀ i SERVEI DE TAXI 
  

16. Planificar i gestionar la xarxa de transport públic urbà col•lectiu de viatgers, 
elaborar estudis de millora i proposar línies de circulació, controlar les incidències 
i garantir la reposició del servei. 

17. Controlar i gestionar les incidències dels diferents concessionaris de la DGTM. 

18. Gestionar  les llicències i carnets del servei de taxi, així com aprovar les tarifes 
anuals i tramitar les incidències 

  

C.- OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
  

19. Concedir permisos provisionals per càrrega i descarrega,  talls de carrer, 
ocupacions de la via pública per obres,  actes i esdeveniments públics i elaborar 
estudis de millora de l'ocupació de la via pública 

20. Tramitació i gestió de llicències i permisos d'ocupació de la via pública per a 
operacions de càrrega i descàrrega, talls de carrer, ocupacions de la via pública 
per obres, actes, esdeveniments públics i/o treballs. 
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SERVEI D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
 

MISSIÓ 

Organitzar i gestionar les polítiques de manteniment i les noves inversions de millora 
dels equipaments municipals, aplicant les actuacions normatives, preventives i 
correctives corresponents, d’acord amb criteris d’eficàcia, eficiència i qualitat. 

Funcions 

A.- MANTENIMENT D’EDIFICIS 

 

1. Mantenir en bon estat els  equipaments municipals: analitzar la conservació dels 
edificis,  elaborar plans de manteniment i realitzar les accions de manteniment 
normatiu, preventiu i correctiu dels edificis educatius, esportius, cívics, 
administratius i mercats i mantenir actualitzat l’ inventari d’edificis. 

2. Planificació i supervisió de la conservació, manteniment i millora del conjunt 
d'edificis, instal·lacions municipals. 

3. Disseny i seguiment dels objectius en matèria de manteniment d'edificis 
municipals.  

4. Control i gestió dels contractes dels treballs a realitzar per part de les empreses 
externes en matèria de manteniment d’edificis: ascensors, instal·lacions, fusteria... 

5. Gestió, control i accions de millora dels subministraments (aigua potable, energia 
elèctrica, gas natural i gasoil) dels equipaments de l'Ajuntament de Mataró 

 

B.- CONSTRUCCIÓ I MILLORA D’EQUIPAMENTS 
 
6. Construir i reformar els equipaments municipals: realitzar estudis i projectes 

d’obres, d’ampliació, de millora o adequació que li siguin assignats, així com dirigir 
l’execució de les obres i informar dels projectes d’obres d’edificació d’equipaments 
públics promoguts per altres administracions i que s’hagin de mantenir des de 
l’Ajuntament. 
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SERVEI D’ESPAIS PÚBLICS 

 

MISSIÓ 

Organitzar i realitzar les actuacions de manteniment de les infraestructures i altres elements 
que composen l’espai públic municipal, d’acord amb les polítiques establertes, per tal 
d’allargar la seva vida útil i satisfer les expectatives dels ciutadans. 
Funcions 

A.- MANTENIMENT DE LES INFRACTURES VIÀRIES 
 
1. Mantenir i millorar el conjunt dels paviments dels vials, ponts i túnels de la ciutat, 

així com redactar, dirigir i executar projectes de millora urbana, fer el seguiment 
de les obres privades i dels projectes d'urbanització a la via pública, coordinar les 
obres fetes per les companyies de serveis i mantenir actualitzat l’inventari de 
paviments de la ciutat. 

B.- ESPAI PÚBLIC 
 
2.  Mantenir i millorar els solars i el mobiliari urbà ((jocs infantils, bancs, papereres, 

pèrgoles, fonts d'aigua potable...) de la ciutat, així com planificar, dirigir i executar 
els projectes de millora, supervisar els projectes privats o d’altres serveis 
municipals i mantenir actualitzat l’inventari i la cartografia del mobiliari urbà. 

C.- ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
3. Conservar i mantenir  l'enllumenat públic, així com redactar i executar projectes de 

millora d’infraestructures , dirigir les obres públiques i controlar les obres privades 
o d’altres serveis. 

D.- NETEJA VIÀRIA 
 
4. Gestionar i controlar la neteja ordinària i en actes extraordinàries a l'espai públic 

E.- JARDINERIA 
 
5.  Mantenir i gestionar els jardins i les zones verdes de titularitat pública a la ciutat,  

l'arbrat i els  escocells  (neteja, reposició de reixes, reposició basefill, sauló, …), 
fer el suport tècnic en matèria de parcs i jardins en projectes d'urbanització , 
elaborar i executar projectes de millora de zones verdes, elaborar el catàleg 
d'espècies vegetals en sòl urbanitzable, produir la planta de temporada, prevenir i 
controlar plagues i fer tractaments fitosanitaris.  
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F.- ESPAIS NATURALS 
 
6. Conservar el patrimoni natural, mantenint nets i arranjats els camins municipals, 

gestionar la neteja de les franges de protecció de les zones boscoses de les 
urbanitzacions, la neteja subsidiària de les parcel·les  privades de les 
urbanitzacions, la neteja de la platja, l’arranjament de paviments de sauló i sorra 
de la platja, així com el muntatge i desmuntatge de dutxes, passeres, banderes, 
torres de vigilància, casetes de vigilància i altres elements. 

G.- RECOLLIDA DE RESIDUS 
 
7.  Planificar, controlar i avaluar la gestió de la recollida dels residus domiciliaris, 

comercials i de mercats, així com la procedent  d’actes extraordinaris a la via 
pública. 

8. Gestionar les campanyes de sensibilització ambiental de residus i els abocaments 
indeguts de residus, abocaments incontrolats i punts negres. 

H.- TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
9. Gestionar les deixalleries  (fixes i mòbil) i el tractament dels residus de la ciutat. 

I.- MANTENIMENT DEL MOBILIARI I DELS MONUMENTS URBANS 
 
10. Mantenir el patrimoni cultural ( monuments i escultures), el mobiliari urbà i les 

àrees de jardins infantils, així com tenir actualitzat l'inventari i la cartografia. 

J.- TRASLLATS, MUNTATGES I DESMUNTATGES I EL MAGATZEM MUNICIPAL. 
 

11. Realitzar tasques de suport a infraestructures d'esdeveniments i actes a l'espai 
públic i gestionar el magatzem municipal. 
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6. NORMATIVA BÀSICA APLICABLE 
 

Protecció Civil: 

• Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 
• Decret 210 /1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a 

l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals. 
• Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 

obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes 
mesures. 

• Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 
les activitats recreatives. 

• Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives. 

• Reial Decret 563/2010, de 7 de maig, pel que s’aprova el Reglament d’articles 
pirotècnics i cartutxeria. (BOE n. 113, de 8 de maig de 2010). 

 

Policia Local 

• Llei Orgànica 2/1986 de forces i cossos de seguretat. 
• Llei 16/1991 de policies locals de Catalunya. 
• Llei 4/2003 d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. 
• Conveni Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya - Ajuntament de 

Mataró. 
• Reglament de la Policia Local de Mataró. 
 

Mobilitat 

• Llei 9/2003 de 13 de juny, de la mobilitat. 
• Directrius nacionals de mobilitat, Decret 362/2006 de 3 d’octubre. 
• Regulació dels estudis de mobilitat generada, Decret 344/2006 de 19 de setembre. 
• Ley 4/2004 de 18 de marzo de transporte de viajeros. 
• Llei 19/2003 de 4 de juliol del taxi de Catalunya. 
• Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de 

barreres arquitectòniques. 
• Codi d’accessibilitat, Decret 135/1995 de 24 de març. 
• Ley 18/2009 de 23 de noviembre de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial. 
• Modificación del Reglamento general de circulación, Real Decreto 303/2011 de 4 

de marzo. 
• Pla Director de la Mobilitat de la RMB, de 2 de setembre de 2008. 
• Pla de Mobilitat Urbana de Mataró, de 3 de febrer de 2005. 
 

 



Document Àrea Via Pública 

 

19 

 

Servei Jurídic administratiu 

EXPEDIENTS NO DE TRÀNSIT: 

Activitats 

• Llei 11/2009 de 06 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives. 

• Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives.  

• Ordre IRP/181/2007, de 30 de maig, per la qual es determinen els horaris 
màxims de determinats establiments públics destinats a espectacles públics i/o 
activitats recreatives, sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia 
de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics. 

• El procediment sancionador amb caràcter supletori a aplicar és el RD 278/93, 
de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació als àmbits de 
competència de la Generalitat de Catalunya. 

 

Guals i Reserva Estacionament 

• Ordenança municipal de Guals i Reserva Estacionament. 
• Procediment sancionador Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre 

procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la 
Generalitat de Catalunya. 

 

Gossos perillosos 

• Llei 50/1999, de 23 de desembre, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic 
de la tinença d’animals potencialment perillosos. 

• Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos. 

• Real Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desplega la Llei 50/1999, de 
23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals  

• Procediment sancionador Decret 278/1993, 9 de novembre, sobre procediment 
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 

 

Ocupació de la via pública 

• Ordenança municipal de la via pública, de 5 de juny de 2008. 
• Procediment sancionador Decret 1398/1993, de 04 d’agost, pel que s’aprova el 

Reglament del procediment per l’exercici de la potestat sancionadora. 
Civisme 

• Ordenança municipal de Civisme, de 31 de gener de 2005. 
• Procediment sancionador Decret 1398/1993, de 04 d’agost, pel que s’aprova el 

Reglament del procediment per l’exercici de la potestat sancionadora. 
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Tramitació de targetes aparcament  

• Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones 
amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les 
persones amb mobilitat reduïda. 

 

EXPEDIENTS DE TRÀNSIT: 

• RDL 339/1990, de 2 de març, pel que s’aprova el text articulat de la Llei de 
trànsit, Circulació de vehicles a motor i seguretat vial. 

• Llei  18 /2009, de 23 de novembre, per la que es modifica el text articulat de la 
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel 
RDL 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora. 

• RD 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament General de 
Circulació. 

• RD 818/2009, de 8 de maig, pel que s’aprova el Reglament General de 
Conductors. 

• Ordenança municipal de Circulació i Transport de Mercaderies Perilloses, d’11 
de juny de 2009. 

• Procediment sancionador 320/1994, de 25 de febrer, pel que s’aprova el 
Reglament de Procediment Sancionador en matèria de Trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat vial. 

 

NORMATIVA BÀSICA: 

• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de RJPA-PAC. 
• Llei 7/1985, de 02 d’abril de Bases de Règim Local. 
• Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-

administrativa. 
• Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals. 
• Reglament de la policia local. 
• Decret 336/1988 de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni. 
• Real Decreto1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Béns 

de les Entitats Local. 
 

I d’altra normativa per a la tramitació d’expedients administratius (càmeres de 
videovigilància, subvencions, convenis... ). 
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7. TEMES IMPORTANTS QUE ESTARAN PENDENTS DE RESOLDRE A 

JUNY 2015. 
 

Mobilitat: 

- Nou Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible: 

o Validació de la diagnosi. 

o Revisió i si s’escau nou PACTE PER A LA MOBILITAT A MATARÓ. 

o Definició dels objectius del Pla. 

o Aprovació del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible 2016-22 

- Relacionat amb el nou Pla de Mobilitat: 

o Pla d’aparcaments. 

o Pla de senyalització. 

o Nova xarxa d’autobusos. 

- Transport Públic: 

o Servei urbà de transport públic: nova prórroga? 

o Adquisició dels 5 nous autobusos: implantació biogas ? 

o (Nova xarxa d’autobusos – lligat amb el nou Pla de mobilitat). 

- Zona blava i nou contracte (2017) + zones taronja 

o En funció del nou pla de mobilitat i dels resultats del pla d’aparcaments 
– plantejar/replantejar servei vigilància zona blava. (Analitzar viabilitat 
incorporar zones adjacents) 

o Noves zones taronges a Rocafonda i Pla d’en Boet. 

- Iniciar nous contractes de serveis de senyals i semàfors. 

- Resoldre l’actualització del carnet blau en relació a la utilització del transport 
públic (abans 31 de desembre). 
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- Accessos Nord  i Cerdanyola i Previsió enderrocs IVECO. Preveure dispositiu 
prevenció i seguiment derivat de les incidències que tindrà en la mobilitat 
general de la ciutat. 

 

Servei Jurídic Administratiu 

- Desenvolupar segona fase del Procediment Sancionador Comú PSG 
(actualitzacions, millores i incorporació en el programa dels últims tràmits del 
procediment). Fer extensiu el PSG com a programa de gestió dels expedients 
sancionadors de la Unitat Administrativa d’Espais Públics i Equipaments 
Municipals 

- Millorar l’atenció ciutadana a l’edifici de la Via Pública. 

- Inspecció de serveis. 

o Desenvolupar i consolidar la Unitat d’inspecció de l’espai públic(servei 
transversal) 

o Definir i aprovar, si s’escau, un Pla anual d’inspeccions a la Via Pública. 

- Revisar el procediment dels vehicles abandonats per veure si podem reduir 
els terminis i determinar les funcions que ha d’assumir PUMSA en aquest 
tema. 

 

Servei Equipaments Municipals. 

- El manteniment preventiu dels equipaments municipals: Definir un pla 
d’acció plurianual per poder cobrir dèficits importants que tenim, degut a una 
dotació insuficient de recursos ordinaris (conjuntura econòmica). 

- Llistat d’actuacions pendents de manteniment i de millora d’equipaments: 
educatius, esportius i la resta. (annexos) 

- Cementiri Municipal:   

o desencallar la revisió del contracte i garantir l’acompliment de les 
obligacions pendents de fer per part del concessionari. 

o Zona enterraments altres religions (cementiri musulman). 

- Garantir les obres que ha de fer l’Ajuntament de Mataró en el termini previst 
(abans setembre 2015) per no dificultar la construcció de l’escola Angeleta 
Ferrer. 
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- Concloure els treballs per definir un procediment per l’elaboració de plans 
d’usos dels nous equipaments i /o abans d’elaborar projectes de millora 
d’equipaments. 

 

Servei Policia Local 

- Definició de l’estratègia i el model de la policia pels propers anys: 

o Revisió i aprovació del nou Pla Seguritat Local 2016-2020   

o Continuar treballs Pla Director Policia Local 

- Actualitzar les infraestructures i els recursos logístics: 

o Renovació de l'integrador de comunicacions i elements de la Sala de 
Coordinació.  

o Renovació del parc mòbil. 

- Instal·lació de videocàmeres de seguretat a la via pública. 

- Davant dels canvis d’usos i activitats a l’espai públic: necessitat d’adaptar els 
recursos policials a aquesta nova realitat de la ciutat. 

o Avaluar la necessitat o no de revisió de l'Acord de les condicions del 
personal funcionari (policies). 

o Torn especial de vacances i festius 

- Anàlisi mesures derivades situació alerta 4 (Catalunya) – policia local. 

 

Servei Espais Públics: 

- Aprovació definitiva la modificació de la Ordenança amb la inclusió dels 
annexes per la homologació dels gestors privats de recollida de residus 
comercials. 

- Aprovació Plecs i licitació per la renovació de lluminàries amb tecnologia LED 

- Aprovació projecte renovació paviments de la ciutat (baixa obtinguda del 
projecte de renovació 2014) 

- Aprovació projecte renovació enllumenat c/ St Benet i c/ Cuba i enllumenat 
ornamental edifici mercat Pça de Cuba (baixa obtinguda en el projecte 
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d'urbanització del carrer Cuba i Pça de les Tereses) Pendent d'aprovació per 
la Generalitat per aplicar la baixa corresponent al fons Feder destinat a 
aquesta obra.  

- Habilitar solar illa Pacheco-Floridablanca-Prat de la Riba-Herrera per a lliure 
circulacio de gossos 

- Acabar obres d'aparcament de sobre dels Salesians incloses en el projecte de 
reovacio de paviments del 2014 i pendents de la instal.lacio de l'enllumenat 

- Instal.lar tot el sistema de GPS a la flota de vehicles i maquinaria del servei 
de recollida i neteja i desenvolupar i instal·lar a la web municipal el software 
pel seguiment de la prestació del servei on-line. Aixi com la instal.lació de 
l'aplicació als serveis tecnics municipals per la gestio i control dels serveis. 

- Realitzar les obres d'adequació dels 3 locals ofertats 
per FCC per la ubicació del personal de eteja viaria dis- 
trbuits per la ciutat. 

- Realitzar les obres d’adequació i millora de l’accés a les instal·lacions centrals 
de FCC. 

- Estudi preu públic - recollida voluminosos – per poder oferir el servei a 
aquells col·lectius més vulnerables. 

- Cobertura places vacants o contractes de relleu 

- Aprovació del Pla Director de l'enllumenat públic de Mataró.  I dotació de 
recursos. 

- Estudiar i proposar acollir-nos a l'ajut del Ministeri d'Industria i Energia per la 
renovació de les instal·lacions d'enllumenat exterior. Publicat en el BOE del 
5/5/15 

- Aprovació projecte d'urbanització de les Sureres 

- Acabar la revisió de l'inventari de paviments de la ciutat. 

- Aprovació del projecte d'enderroc de l'edifici situat a la cruïlla entre la Rda 
O’Donnell i el carrer Pompeu Fabra i urbanització de l'espai. 

- Aprovar Pla de manteniment de les escultures/monuments de Mataró i 
dotar-ho de recursos. 

- Concloure el tema: Rotary Escultura monument a Mataró 

Generals de l’Àrea: 



Document Àrea Via Pública 

 

25 

- Impulsar el projecte  Mataró – smarts infraestructures.  L’impuls d’una ciutat 
smart, requereix de la definició d’un standard a nivell de les infraestructures 
que han de permetre el desenvolupament d’aquestes tecnologies. Aquesta 
estratègia ha d’estar relacionada amb l’estratègia de posicionament global de 
la ciutat. 

o Implementar el projecte SENTILO-Mataró (en col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona i 6 ajuntaments més). 

- Seguiment del Pla d’oci nocturn, mantenir un dispositiu transversal de 
seguiment  per poder definir mesures i actuacions si fos necessari. 

- Desplegament xarxes fibra òptica a Mataró. 

- projecte Fons d’inversió – actuacions eficiència i estalvi energètic – EEEF 

- Col·laboració públic privat – gestió aparcaments i zona blava. 

- Centre Esportiu - Triangle els Molins 
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8. ÍNDEX DE CONTRACTES DE SERVEIS, CONCESSIONS 

DEMANIALS, O GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS EN VIGOR. 
 

servei contractes 

Protecció Civil - Gestió Servei de Vigilància i Socorrisme platges 

Mobilitat 

- Servei de manteniment de la senyalització horitzontal i vertical 

(finalitza desembre 2015) 

- Servei de manteniment de les instal·lacions semafóriques  

(finalitza desembre 2015) 

- Servei de transport col·lectiu de superfície ‘Mataró Bus’ (finalitza 

desembre 2015) 

Equipaments 
Municipals 

-  Acord marc pel manteniment correctiu en els equipaments 

Municipals 

Policia local 

- Mant. De recanvis de vehicles 

- Mant. Correctiu equips de control de comunicacions Policia 

- Contracte Càmares  vigilància i control accessos a Mataró 

- Mant. SAI Policia 

- Mant. Sistema de gravació 

- Mant. Galeria de tir 

- Mant. Emissores TETRA 

- Mant. Integral cinemòmetre radar 

- Mant. Integral sistema mòbil d'identificació de matrícules (SMIV) 

 

Subministres  

- Subministre de marbres i pedra 

- Recanvis de vehicles 

- Àrids 

- Aglomerat asfaltic 

- Recanvis maquinaria jardineria 

- Recanvis reg i eines   

- Bosses bobi.nets  

- Gespitoses, adobs i fitosanitaris 

- Arbres i arbustives 

Serveis 

- Neteja i recollida de brossa 



Document Àrea Via Pública 

 

27 

Servei Espais Públics 

- Gestio de les deixalleries 

- Control qualitat contracte recollida i neteja 

- Paleta via publica 

- Lloguer de contenidors de runa 

- Manteniment enllumenat públic 

- Manteniment hivernacles 

- Tractament fitosanitaris 

- Control remot reg 

- Neteja de zones verdes 

- Manteniment  zones verdes 

- Tractaments legonel-.la sistenes de reg i dutxes platges 

- Manteniment espais naturals 

- manteniment i neteja de solars 

- Manteniment jocs infantils 

 

9. RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS EN TRÀMIT. 
 

Servei Jurídic Administratiu: 

 

-    1 Recurs de procediment abreujat pendents de sentencia 

- 7 Recursos de procediments abreujats pendents de vista oral (totes 
assenyalades pel 2015) 

-    1 Recurs de procediment ordinari pendent de sentència. 

 

Servei Equipaments Municipals 

 

- Recurs Contenciós administratiu núm. 191/2011 V amb Construcciones 
Rubau, SA (sentència parcialment desfavorable) 

- Recurs Contenciós administratiu núm. 298/2011 D amb Construcciones 
Rubau, SA (pendent de sentència). 
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02. PRESENTACIÓ DE LA REGIDORA PRESIDENTA DE 

L’ÀREA 

 

Tinc el plaer de presentar-vos la memòria corresponent a l’exercici 2014 de l’Àrea de Via Pública i 

Equipaments Municipals. 

La legislatura que acaba, ha estat marcada per la crisi econòmica i la necessitat, per part del govern de 

garantir la viabilitat dels serveis municipals i donar resposta a les demandes de la ciutadania. 

Durant el 2014, el govern ha fet un important esforç pel manteniment dels serveis vinculats a l’Àrea: 

policia local, mobilitat, protecció civil, espais públics, equipaments municipals i serveis jurídics i 

administratius. Fins i tot durant 2014 el pressupost s’ha incrementat un 14%. En gran part ha estat 

possible per les aportacions de la Diputació de Barcelona dins dels convenis de la xarxa. 

L’espai públic és molt important per garantir la cohesió social i per afavorir l’activitat econòmica; un 

espai públic de qualitat on les persones es puguin desenvolupar amb llibertat, amb comoditat i 

seguretat és fonamental. Durant l’any 2014 hem pogut completar la dotació de la plantilla de la policia 

local; hem fet un important esforç en la renovació de l’asfaltat de carrers, hem replantejat la prestació 

del servei de recollida de residus i de neteja de la ciutat en base al procés participatiu que es va fer... 

Vull agrair a totes les persones que han fet possible el treball de l’àrea començant per l’equip tècnic i 

administratiu de l’Ajuntament, però també  --i molt especialment-- a aquelles persones que han 

participat i dedicat moltes hores en el si dels Consells i els diferents espais de participació que s’han 

promogut al llarg dels darrers anys, ja sigui participant a títol individual o provinents d’entitats i 

associacions diverses.  

A tots i totes moltes gràcies. 

 

 
 
Núria Calpe Marquet 
Segona Tinent d’alcalde 
Regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment 
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03. RESUM EXECUTIU 

L’Àrea de Via Pública i Equipaments Municipals  és un àrea que inclou serveis bàsicament 

COMPETENCIALS: seguretat pública, protecció civil, mobilitat, manteniment espai públic i equipaments 

municipals, recollida de residus, neteja, enllumenat, etc... 

El pressupost que es gestiona a l’àrea supera els 37 milions d’euros i l’equip humà es de prop de 290 

persones, si afegim els equips que treballen en els serveis que tenim concessionats sobrepassem les 

500 persones. 

Per serveis els aspectes més ressenyables serien: 

Policia Local:  

 Fruït del consens i la negociació, aquest any 2014 hem impulsat un nou model de Policia de 

Barri en base a disposar del total dels efectius, que per motius de la crisi, al llarg dels darrers 

anys no havíem pogut dotar:  20 agents , 10 districtes. En marxa des del passat mes de 

novembre . 

 Inici dels treballs del pla director: la policia local de Mataró és un referent a nivell nacional al 

ser un model de policia integral i propera; amb una important tradició i experiència en 

planificació que inicia el procés de revisió del pla estratègic que va aprovar l’any 2007. 

 Nou contracte de la grua: no només hem aconseguit un significatiu estalvi, sinó que a més hem 

recuperat la gestió de la grua per part de policia local. 

Mobilitat: 

 Redreçar la situació del transport públic. Sembla que durant 2014 hem tocat terra i ha 

començat la remuntada, caldrà estar atent i observar l’evolució, però  sembla que ens trobem 

davant d’alguna cosa més enllà que un repunt conjuntural.  

 Molta feina feta de diagnosi del que ha de ser el nou Pla de Mobilitat, tot i que observem un 

retard significatiu que dificulta poder impulsar actuacions importants que caldrà resoldre 

durant aquest 2015: pla d’aparcaments, nova xarxa d’autobusos, pla de senyalització, etc... en 

tots aquests camps s’han pogut preparar treballs tècnics que han d’estar condicionats als 

consens en les grans línies de les que han de ser les potes del nou pla de mobilitat que ha de 

regir al llarg dels propers 6 anys. 

Protecció civil:  

 Ha estat important per la complexitat que presentava la gestió que s’ha fet de la Festa al Cel, 

la confluència simultània de: 

o 3 plans d’emergència: terrestre, aeri i marítim  

o dels diferents nivells de desplegament dels plans d’emergència: local i nacional...,   
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o i de la implicació d’un nombre molt important d’entitats, organismes, cossos i forces 

de seguretat, que han hagut de treballar de forma conjunta i/o coordinada.   

 Tot i que ja s’havia fet alguna activitat, apostem per potenciar les actuacions preventives 

basades en la sensibilització i la formació de la ciutadania en matèries relatives a la prevenció 

i l’actuació davant de riscos col·lectius: simulacres, formació en reanimació cardiovascular , 

etc... 

Servei Jurídic Administratiu 

 Durant l’any 2014 s’ha consolidat del procés de gestió interna dels expedients sancionadors 

iniciat l’any 2013, que ha suposat una redefinició i reorganització  del Servei,  així  com un 

estalvi pressupostari  aquest any, respecte al 2012, ha estat de 120.954,03 euros.  

Equipaments Municipals: 

 És un servei nou, durant 2014 podríem dir que s’ha consolidat. La desaparició dels organismes 

autònoms va provocar la incorporació d’un conjunt molt important d’equipaments que es 

gestionaven de manera autònoma: les escoles, els equipaments esportius i culturals. Com a 

continuació de l’any anterior s’ha fet un important esforç d’ anàlisis, d’ordenació, 

racionalització i optimització, del conjunt d’equipaments públics municipals: educatius, 

esportius, socioculturals i altres... el que ha de permetre ser més eficients i més eficaços. 

 Aquest any 2014 s’han començat a elaborar una sèrie de projectes executius que ja no 

únicament eren de manteniment en sentit estricte; aquest fet, d’incrementar-se en exercicis 

posteriors, requerirà un cert anàlisis organitzatiu per veure com els hi podem donar resposta. 

Espais Públics: 

 Un any en el que s’han hagut de replantejar i redefinir els serveis relatius a neteja, recollida de 

residus, enllumenat, manteniment de jardineria, etc... Tot i l’ajust que s’ha hagut de fer, 

creiem que els models i les propostes són viables i ens han de permetre no només mantenir 

sinó millorar l’estat de l’espai públic de la ciutat: dels seus carrers i zones verdes. 

 Durant 2014 s’ha fet un important esforç per actuar en àmbits on la crisi econòmica no havia 

permès mantenir els recursos suficients i la situació era delicada: inici de la campanya de 

manteniment de la via pública 2014-15 i la poda  

I els projectes que més rellevants a nivell transversal: 

Festa al Cel:  

el repte organitzatiu i tècnic d’organitzar un esdeveniment tant important en un temps tant limitat i 

sense experiència prèvia ha implicat un importantíssim esforç per part de tothom a l’organització: a 

tots els nivells i en tots els àmbits. A la nostra àrea la incidència ha estat molt important, atès que 

diversos dispositius depenien de la nostra implicació: seguretat: ordre públic i trànsit; protecció civil: 
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plans d’emergències: terrestre, marítim i aeri; espais públics: actuacions de condicionament d’espais, 

tanques, etc... i mobilitat: pla de mobilitat, aparcaments, transport públic.  

 

Estalvi energètic: 

L’aposta per la implantació de mesures d’estalvi energètic a equipaments municipals i a l’espai públic; 

fruït del treball desenvolupat ha estat possible desenvolupar actuacions vinculades a la reducció de les 

potències contractades que han implicat un estalvi que supera els 150.000 euros. Aquests treballs han 

estat la base a partir de la qual construir un projecte molt important per la ciutat com és el Pla d’estalvi 

energètic que d’una manera més global, ordenada i ambiciosa es desenvoluparà a la ciutat al llarg dels 

propers anys.  

Necessitat de reinventar la prestació dels serveis: 

La crisi econòmica ha reduït la capacitat i els recursos disponibles per desenvolupar polítiques 

púbiques que impacten a la ciutadania. Tot i l’important esforç econòmic que l’Ajuntament està fent, 

és necessari plantejar nous models de prestació de serveis per poder resoldre l’equació: fer més amb 

menys.  

Els recursos destinats a manteniment tot i ser molt importants no són suficients. Amb els recursos 

actuals es prioritzen les actuacions normatives (aquelles que són més bàsiques i necessàries i 

garanteixen la seguretat) i les correctives (les que podríem denominar “arreglar allò que es fa malbé”). 

Els recursos destinats a manteniment preventiu són mínims, aquesta situació d’allargar-se en el temps 

comportarà un agreujament de les actuacions correctives (en quantitat i qualitat). 

Mataró municipi de referència 

Els serveis de l’Àrea continuen la trajectòria dels darrers anys, fent de Mataró un municipi de 

referència en la major part de les polítiques que desenvolupem: policia local, protecció civil, mobilitat, 

equipaments municipals, manteniment de l’espai públic.  

Els tècnics de l’àrea participen en múltiples espais: comissions de treball, grups d’experts depenents o 

de les entitats municipalistes, de la Diputació i/o de diferents Departaments de la Generalitat. 

El treball transversal i el treball en equip  

Si partim de la base que la complexitat i la diversitat són dos aspectes bàsics de la nostra realitat més 

propera; aquesta realitat polièdrica obliga a observar, analitzar, dissenyar les actuacions en base a un 

treball més transversal, cada cop més lluny de les lògiques verticals/departamentals en les que 

estàvem acostumats. La importància d’aquesta manera de treballar més col·laborativa i horitzontal 

entre els diferents serveis permet incidir d’una manera més eficient i integral alhora de donar 

respostes a les necessitats de la ciutadania: diferents plans integrals i territorials, consells de 

participació, etc...  

Tot i que és senzill d’explicar, no resulta fàcil d’implantar. Des de l’Àrea i amb d’implicació de tots els 

serveis entenem aquesta necessitat i amb implicació, esforç, professionalitat i compromís estem 

convençuts i treballarem per a fer-ho possible. 
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Millora contínua 

Després de molts anys podem afirmar que els recursos mai seran suficients, tot i així hem de donar 

resposta a les necessitats que presenta la ciutadania, per fer-ho és necessari impulsar instruments que 

permetin autoavaluar i afavorir la millora contínua. Fer-ho requereix analitzar: 

 El que la ciutadania necessita i com valora el que fem. 

 el que fem (catàleg de serveis), com ho fem (amb quins recursos, amb quina tecnologia i amb 

quins processos). 
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04. L’ÀREA VPiEM. DADES GENERALS 

L’Àrea de Via Pública i Equipaments Municipals es crea durant 2014 a partir de les modificacions 

organitzatives produïdes als ens instrumentals de l’Ajuntament que conformen el Grup PUMSA – 

PUMSA, Prohabitatge de Mataró i GINTRA – han generat la necessitat de reajustar l’organització 

municipal per poder adaptar-se al nou escenari.  

Fruit d’aquests canvis es va crear l’Àrea de Via Pública i Equipaments Municipals, per decret de 12 de 

febrer de 2014.  

L’ àrea engloba els serveis de: 

 - Espais Públics 

 - Equipaments Municipals 

 - Policia Local. 

 - Mobilitat 

 - Jurídic Administratiu 

- i Protecció Civil. 

04.01 MISSIÓ 

L’Àrea de Via Pública de l’Ajuntament de Mataró és una organització que treballa per a aconseguir un  

espai públic més sostenible i  connectat, segur i de qualitat per millorar la cohesió social, la qualitat de 

vida de la ciutadania i facilitar el desenvolupament sostenible de Mataró. Mitjançant l’optimització de 

les actuacions municipals relacionades amb les activitats de la ciutadania a la via pública: seguretat 

ciutadana, prevenció de sinistres, planificació i gestió de la mobilitat de vehicles i vianants, la regulació 

d’activitats privades; la qualitat de l’espai públic i dels equipaments municipals. 
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04.02 PROGRAMA D’ACTUACIÓ 2014 

 

ACOMPLIMENT DE LES ACCIONS PAM 

 

ACOMPLIMENT DEL PAM Num. % 

Nombre d'accions previstes al PAM 87 100,00% 

Amb execució del 100% 48 55,17% 

Amb execució del 75%  12 13,79% 

Amb execució del 50% 9 10,34% 

Amb execució del 25%.  3 3,45% 

Accions que s’han desenvolupat des d’un altre servei: PUMSA – 
Medi Ambient  2 2,30% 

Accions suspeses per motius econòmics 13 14,94% 

 

 

Més del 75% de les actuacions s’han desenvolupat o dins del calendari previst (55,17%) o amb un 

lleuger incompliment. Entre les actuacions que tenen incompliment la majoria estan relacionades amb 

l’elaboració del Pla de Mobilitat, atès que un conjunt d’actuacions, tot i que s’han treballat, el seu 

acompliment depenen de decisions i/o orientacions relacionades amb el Pla de Mobilitat. 

La major part de les actuacions que s’han hagut de suspendre per motius econòmics, es preveu es 

puguin desenvolupar durant 2015. 
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ELS ÀMBITS D’ACTUACIÓ DE L’ÀREA. COMPETÈNCIES 

 

 

 

COMPETÈNCIES MUNICIPALS assignades a l’Àrea de Via Pública i Equipaments Municipals: 

 Seguretat ciutadana 

 Protecció civil 

 Trànsit 

 Mobilitat 

 Transport públic 

 Manteniment i conservació equipaments 

municipals 

 Cementiris 

 Manteniment i conservació espai públic 

 Parcs i jardins. 

 Residus. 

 Neteja. 

 Enllumenat públic 

 Inspecció 
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04.03 L’ORGANIGRAMA GENERAL DE L’ÀREA 

 

Organigrama jeràrquic-funcional

Àrea de Via Pública i Equipaments Municipals

Nivell

Polític

Nivell 

Àrea

Nivell 

Servei

Nivell 

Secció

Estructura

diferenciada

Coordinador/a Àrea 

Via Pública i 

Equipaments 

Municipals

Regidor/a

Via Pública, Obres, 

Serveis i 

Manteniment

Servei 

d'Equipaments 

Municipals

Servei 

d'Espais 

Públics

Servei de 

Policia 

Local

Servei

 de Mobilitat
Servei de 

Protecció Civil

Servei

Jurídic 

Administratiu

Secció 

d'Oficis i 

Serveis

Secció de 

Vialitat i 

Serveis

Secció de 

Viver 

Municipal

Secció de 

Jardineria

Àrea 

Operativa

Àrea 

Tècnica

Unitat de 

suport 

a l'Àrea

Secció d'Edificis 

Educatius i 

Esportius

Secció d'Edificis 

culturals, cívics, 

administratius i 

mercats

Secció d'Infra 

estructures Espais 

Públics

 
Unitat organitzativa o lloc 
de treball 

  
Unitat organitzativa 
transversal 

  
Unitat 
organitzativa de 
suport 

  
Relació 
transversal 

  
Indica àmbit 
competencial 

  
Organisme de l’estructura 

diferenciada (SAM) 

  
Organisme de 
l’estructura diferenciada 
(entitats singulars)  

 
Relació 
jeràrquica  

 
Relació funcional 

 

 
Relació singular 
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04.04 ELS RECURSOS HUMANS 

Entre el treballador rellevat i el rellevista sumen el 100% de la jornada. Tenen incidència sobretot al 

Servei d'Espais Públics. 

Dins l’àrea de Via Pública i Equipaments Municipal trobem dos dels serveis amb una major dotació de 

recursos humans: la policia local i els equips de la brigada municipal. 

Aquest any 2014 s’ha complert amb el compromís d’incrementar al llarg de l’any les places vacants de 

la policia local, el que ha permès poder presentar una nova proposta de funcionament de la policia de 

barri. 

Tot i l’important esforç que significa aquest increment, és remarcable l’esforç que l’equip fa per 

mantenir els resultats en l’actual context de recursos limitats en el que ens trobem. 

Els serveis de l’Àrea, tenen a més del personal propi, que és insuficient per assumir tots els serveis que 

requereix una ciutat com Mataró, personal d’empreses contractades.   

Personal depenent d’empreses concessionàries   

Policia local   

   Servei de grua 13 

Mobilitat   

 Transport públic 78 

 Zones blaves (PUMS) 11 

Equipaments   

 Jardineria   8 

 Enllumenat 10 

 Neteja viària 51/57/72 segons temporada 

 Recollida de brossa 43 
TOTAL  214-235  segons temporada 
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04.05 PRESSUPOST GLOBAL DE L’ÀREA 
Els 3 principals programes de despesa són els següents: Policia Local, Recollida de brossa i Neteja viària 

i Transport Públic. 

Són importants, també per la dimensió econòmica i l’impacte ciutadà: equipaments municipals, 

jardineria, aparcaments,  

El pressupost supera els 37 milions d’euros el que significa un 22,01 % del pressupost consolidat de 

l’Ajuntament. 

1PROGRAMES PRESSUPOSTARIS
1
 2014 2013 

1301. Admció Gral. de la Seguretat  8.116.146,72 8.056.674,22 

1621. Recollida de brossa  4.699.457,89 4.685.228,05 

4411. Transport públic  4.519.525,13 4.647.323,85 

1631. Neteja viària  3.164.362,59 3.130.828,10 

1622. Tractament de brossa  2.806.734,85 2.821.054,45 

1551. Vies Públiques  2.518.315,43 1.809.752,16 

1711. Jardineria i zones verdes  2.070.912,44 1.847.642,47 

1331. Seguretat viària  1.752.321,19 1.932.456,81 

Equipaments educatius 1.195.426,96 285.973,58 

Equipaments esportius 1.016.362,72 131.346,96 

1334. Aparcaments  882.874,00   

Altres   763.358,98 328.598,17 

1651. Enllumenat  734.240,87 906.124,07 

9222. Societats ( Aportació PUMSA. Mobilitat) 669.075,00   

1600. Administració general del benestar comunitari  612.462,94 898.060,15 

3212. Comerç Urbà 500.000,00   

1721. Espais naturals  371.501,60 368.040,15 

1322. Seguretat ciutadana i civisme  362.492,70 247.492,70 

Equipaments culturals 178.728,80 222.846,45 

1341. Protecció civil  163.805,59 123.781,43 

4311. Mercats 40.387,79 37.819,60 

1623. Control qualitat brossa i neteja  25.274,20 22.500,00 

2341. Joventut  24.000,00 
 410. Administració general de l’ocupació 13.457,15   

TOTAL  37.201.225,54 32.503.543,37 € 

 

                                                           
1
 Els imports consignats en aquest quadre corresponen al pressupost inicial. Els costos liquidats es poden consultar més endavant, per 

serveis, a l’apartat de pressupost.   
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05. SERVEI JURÍDIC ADMINISTRATIU 

05.01. INTRODUCCIÓ 

 

El Servei Jurídic Administratiu de Via Pública s’encarrega de la direcció jurídic tècnica dels 

procediments i les activitats dels serveis que integren Via Pública i la gestió administrativa dels 

expedients i el pressupost, destacant en aquesta gestió la tramitació dels expedients sancionadors tant 

de trànsit com d’infraccions d’ordenances municipals. També inclou la tramitació de les targetes per a 

persones amb mobilitat reduïda i les targetes d’armes. 

L’any 2003, l’alt volum d’expedients sancionadors en matèria de trànsit i per infraccions d’ordenances 

municipals que es gestionaven al servei i l’increment de noves càrregues de treball en altres matèries, 

va obligar a l’Ajuntament a externalitzar-ne la gestió.  A l’any 2012, la crisi econòmica, va fer 

replantejar-se novament la situació i el Servei Jurídic Administratiu de Via Pública va haver de fer un 

esforç important per tornar a internalitzar la gestió sancionadora, per tal que aquesta gestió es 

desenvolupés d’acord amb la normativa però sobre tot donant les màximes garanties als ciutadans. La 

reinternalització va estar possible, en primer lloc per la total implicació del servei, l’increment 

imprescindible de recursos humans i el treball conjunt amb el Servei de Sistemes d’Informació i 

Telecomunicacions que va fer possible el desenvolupament d’una nova eina informàtica de gestió 

d’expedients sancionadors.  

 

05.02. MISSIÓ 

Coordinar i fer efectives les activitats de suport jurídic-administratiu, treballant sota els principis 

d’eficàcia, agilitat procedimental i optimització de recursos, pressupostaris, materials i personals. 
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05.03. ACOMPLIMENT ACCIONS PAM 2014 
EIX 1. MATARÓ EMPRENEDORA I INNOVADORA 

ÀMBIT 1.4. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 

 

1.4.17.1. Definició i posada en marxa conjuntament amb ORGT del canal d'accés 
telemàtic per a la presentació de les al·legacions i recursos de multes en matèria de 
trànsit. 

75% 

 

EIX 4. MATARÓ EFICIENT 

ÀMBIT 4.4. MODERNITZACIÓ 

 

4.4.6.3. Segona fase de posada en marxa del programa informàtic PSG: 
Actualització, millores i incorporació dels últims tràmits del procediment 
sancionador d'expedients tramitats des del Servei Jurídic-administratiu de Via 
Pública. 

50% 

 

EIX 5. MATARÓ SEGURA 

ÀMBIT 5.1. SEGURETAT CIUTADANA 

 

5.1.1.1. Regular noves conductes i modificar l'Ordenança de Civisme, en el marc del 
Pla de policia més pròxima i ciutat més cívica i segura.  

100% 

 

100% acompliment del PAM 

S’han regulat noves conductes i modificat l’Ordenança de Civisme , en el marc del Pla de Policia més 

pròxima i ciutat més cívica i segura. 

75% acompliment del PAM 

Durant el 2015 es continuarà treballant conjuntament amb la Diputació en el canal d’accés telemàtic 

per a la presentació d’al·legacions i recursos de multes de trànsit. 

50% acompliment del PAM 

En el 2015 continua el projecte de posada en marxa del programa informàtic PSG que estava com a 

punt 4.4.6.3. del PAM 2014. Al 2014 s’ha fet la revisió de l’exportació de les dades necessàries per les 

estadístiques del servei. 
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05.04. PROGRAMES X LÍNIES DE SERVEI   

 

 
El Servei jurídic administratiu fa el suport administratiu als serveis de Mobilitat, Protecció Civil i Policia. 

En aquesta línia,  té l’objectiu d’ajudar a aconseguir una millora en els nivells de seguretat existents a 

la ciutat, mitjançant un treball transversal de tots els agents implicats al Pla de Seguretat Local 2013-

2015, i concretament al Pla de Seguretat Ciutadana.  

La seguretat ciutadana ha d’anar destinada a assegurar la convivència pacífica, l'eradicació de la 

violència, l'ús pacífic i ordenat de vies i d'espais públics i, en general, evitar la comissió de delictes i 

faltes contra les persones i contra llurs béns. Per tal de garantir aquesta seguretat és necessari 

desenvolupar normes sobre la convivència, l’ús de l’espai públic i el comportament de la ciutadania i 

en aquest sentit, el servei desenvolupa un suport jurídic als serveis de l’Àrea.  
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Servei: Jurídic Administratiu 

LÍNEA DE SERVEI: ASSISTÈNCIA ADMINISTRATIVA 

 

DESCRIPCIÓ El Servei jurídic administratiu s’encarrega de la gestió administrativa dels expedients 
per infracció d’ordenances municipals com ara civisme, ocupacions de via pública, 
locals de pública concurrència, gossos considerats potencialment perillosos, armes, 
guals, venda ambulant, senyalitzacions il·legals, etc 

  

ACTUACIONS 

 
Expedients sancionadors: respecte de l’any anterior, es pot constatar un augment del 48,9 % 

d’incoacions, amb un total de 1.182 expedients tramitats. 

- En matèria de civisme, l’any 2014 es van incoar 942 expedients amb un increment respecte de 

l’any anterior del 58.9 %, dels quals  558 expedients corresponen a infraccions per consum de 

begudes alcohòliques a la via pública. Indicar que aquest increment està motivat pel canvi de 

metodologia en  relació a les infraccions per consum de alcohol a la via pública amb una 

intensificació de la vigilància.  

- En matèria d’ocupacions de la via pública, es pot apreciar que si bé va haver una constant 

caiguda des de l’any 2006 al 2011, fruit de la crisi econòmica, d’ençà al 2014 s’han anat 

incrementant. En concret l’any 2014 es van incoar 182 expedients, suposant un increment 

respecte l’any anterior del 46.8 %.  

- En matèria d’expedients sancionadors de guals, indicar que es segueix la tendència dels darrers 

anys, suposant en números absoluts, 12 expedients. No s’han desenvolupat campanyes globals 

en aquest àmbit des de l’any 2004 si bé en l’any 2014 es van poder regularitzar d’ofici 158  

guals i encara resten en tràmit 82 expedients més.  

- En relació als expedients sancionadors d’espectacles públics i activitats recreatives indicar que 

l’any 2009 l’Ajuntament va assumir la competència inspectora i sancionadora en aquest àmbit. 

L’any 2014 s’han incoat 25 expedients.  

- Per últim en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, s’han incoat 21 

expedients, seguint la tendència dels dos darrers anys.  

 

Pel que fa a la gestió administrativa Integral del trànsit 

El procediment sancionador pròpiament dit comporta la gestió del conjunt d’al·legacions i 

recursos que presenta la ciutadania contra les sancions per infraccions de trànsit, vetllant en tot 

moment per la seguretat jurídica en la tramitació dels expedients sancionadors. Així com la 

defensa i  representació en judici de l’Ajuntament davant els jutjats contenciosos administratius 

en matèries pròpies de Via Pública. 

Es pot indicar que segueix la tendència descendent dels darrers anys per diferents motius: 
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descens del número de denuncies de trànsit del 8.2 % respecte de l’any anterior, sistemes de 

captació d’imatges que incorporen proves a l’expedient, possibilitat de pagar amb bonificació del 

50 % prevista a la llei que implica la renuncia a presentar al·legacions.  

Finalment indicar que l’ 2014 el 39.9 % d’infraccions de trànsit tenen el seu origen en un dels 

sistemes de captació d’imatges. En aquest cas s’ha incorporat la possibilitat que els ciutadans 

puguin consultar les imatges d’algunes d’aquestes infraccions en el moment que rebem la 

incoació de l’expedient sancionador. 

Pel que fa a les sol·licituds per a la  concessió o denegació de les targetes d’aparcament per a 

persones amb mobilitat reduïda com a document acreditatiu del dret de les persones amb 

disminució que tenen mobilitat reduïda per parar o estacionar el seu vehicle tan a prop com sigui 

possible del punt d’accés o de destinació. 

A l’any 2014 els ciutadans han sol·licitat un total de 396 permisos d’aparcament per a persones 

amb mobilitat reduïda que suposa un increment de 27,5 % respecte de l’any anterior. D’aquests 

176 són noves sol·licituds, 209 renovacions  i 11 denegats, perquè no en tenien dret.  

Pel que fa a la concessió de targes d’armes, d’acord amb les previsions de l’ordre INT/2860/2012, 

de 27 de desembre que estableix que les armes utilitzades en les activitats lúdico-deportives de 

airsoft i paintball requeriran també tarja d’armes de les categories 4.1 i 4.2., a  l’any 2014 els 

ciutadans han sol·licitat 25 permisos d’armes, dels quals s’han concedit 23 i s’han denegat 2. 

Així mateix el conjunt de tasques administratives també queda reflectida en un increment del 

21.3 % de decrets fets a l’àrea l’any 2014 que en números absoluts són 2.504 decrets, 1.313 

documents de gestió econòmica . 

 

INDICADORS 

 
Nom Tipus 2010 2011 2012 2013 2014 

Expedients no de trànsit incoats Gestió 1.011 699 714 794 1.184 

Sancions imposades expedients no trànsit Gestió 1.179 813 713 984 1.303 

% Expedients no trànsit incoats Gestió 102,20 76,40 87,20 82,50 88,90 

Expedients no de trànsit incoats /1000 h. Impacte 8,22 5,69 5,75 6,40 9,51 

Cost del servei externalitzat/expedients 
incoats 

Recursos 
econòmics 108,10 164,40 113,40 16,50 3,60 

 

Nom Tipus 2010 2011 2012 2013 2014 

Resolució d'al.legacions durant l'any Gestió 4.085,00 2.628,00 2.100,00 1.845,00 1.690,00 

Al.legacions resoltes: núm. propostes 
desestimatòries Gestió 2.733,00 1.502,00 1.135,00 1.146,00 1.044,00 

Al.legacions resoltes: núm. propostes 
estimatories Gestió 1.352,00 1.126,00 965,00 699,00 646,00 
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Al.legacions resoltes: % propostes 
desestimatòries Gestió 67,00 57,00 54,00 62,00 62,00 

Al.legacions resoltes: % propostes 
estimatòries. Gestió 33,00 43,00 46,00 38,00 38,00 

Al.legacions i recursos : % no admesos a 
tràmit Gestió 6,40 3,50 2,30 0,70 - 

Resolució de recursos durant l'any Gestió 2.712,00 1.327,00 777,00 419,00 305,00 

Recursos resolts: propostes 
desestimatories Gestió 1.952,00 1.012,00 621,00 332,00 243,00 

Recursos resolts: propostes estimatories Gestió 327,00 177,00 91,00 71,00 43,00 

Recursos resolts: no admesos a tràmit Gestió 433,00 138,00 65,00 16,00 19,00 

Recursos resolts: % propostes 
desestimatòries Gestió 72,00 76,00 80,00 79,00 80,00 

Recursos resolts: % propostes 
estimatòries Gestió 12,00 13,00 12,00 17,00 14,00 

Al.legacions i recursos presentats/1000 
denúncies Impacte 94,30 67,70 57,50 59,40 57,80 

Sancions imposades/1000 habitants Impacte 9,60 6,60 5,70 7,90 10,47 

Cost del servei externalitzat/ resolucions 
Recursos 
econòmics 16,90 15,50 16,90 3,00 2,10 

 

 

GRÀFICS 

 

Expedients sancionadors incoats per tipologia (1)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ordenança de via pública Civisme

 

 

Expedients sancionadors incoats per tipologia (2)

0

20

40

60

80

100

120

140

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Guals

 



Memòria Àrea Via Pública i Equipaments Municipals 2014 
 

 23 

Expedients sancionadors incoats per tipologia (3)
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Servei: Jurídic Administratiu 

LÍNIA DE SERVEI: ATENCIÓ JURÍDICA 

DESCRIPCIÓ Assessorar jurídicament als serveis de Protecció Civil, Policia Local, Mobilitat i 
Protecció Civil, en procediments i en la tramitació d’expedients, així com la 
representació de l’Ajuntament en els jutjats contenciosos administratius.  

  

ACTUACIONS 

  

Com a complement de la tramitació administrativa, indicar que els expedients sancionadors per 

infracció d’ordenances municipals requereixen de l’assessorament jurídic constant, resolució de 

les al·legacions i recursos presentant. Per tant s’ha donat suport jurídic als 1.182 expedients 

sancionadors tramitats des del servei (l’assessora és la instructora dels expedients) així com 

també resolt les al·legacions i recursos que es presenten en les diferents fases del procediment, 

que en l’any 2014 van ser de  159 resoltes.   

Pel que fa als expedients sancionadors de trànsit  es realitza la revisió de la instrucció  de les 

al·legacions i recursos presentats en aquest àmbit. Així mateix es porta a terme la instrucció dels 

expedients sancionadors de trànsit per infracció de zona blava (146) i dels recursos contra la taxa 

de la grua (122). 

També es desenvolupa la direcció jurídic tècnica dels procediments i expedients que requereixen 

el corresponent assessorament jurídic de l’àrea (convenis, subvencions, contractes, aprovació 

projectes d’obres, taxes i preus públics etc...), en concret s’han tramitat 61 expedients 

administratius de Via Pública. 

En relació a la representació en judicis  de l’Ajuntament davant dels jutjats contenciosos 

administratius  durant l’any 2014 s’ha comparegut a 6 judicis als jutjats contenciosos 

administratius i s’han tramitat 7 oferiments d’accions en jutjats penals en actuacions pròpies de 

l’àrea. 

Respondre sol·licituds, recomanacions i suggeriments d’altres organismes (Síndic de Greuges, 

Defensor del Ciutadà etc...) que durant el decurs de 2014 han suposat 25 actuacions  

La revisió constant dels procediments per adaptar-los tant als possibles canvis normatius com a 

preveure canals per garantir el seu accés de la ciutadania a través de l’administració electrònica. 

Per tal de garantir l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, en compliment de la Llei 

11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics,  s’ha treballat conjuntament amb 

ORGT del canal d'accés telemàtic per a la presentació de les al·legacions i recursos de multes en 

matèria de trànsit. 
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INDICADORS 

 

Nom Tipus 2010 2011 2012 2013 2014 

Suport jurídic als serveis Gestió 75 73 76 70 61 

Revisió jurídica temes competents serveis de 
via pública 

Gestió 91 98 79 151 159 

Instrucció expedients no de trànsit  Gestió 1.011 699 714 794 1.184 

Instrucció expedients sancionadors zona blava Gestió     146 

Resolució recursos grua  Gestió     122 

 

GRÀFICS 
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Servei: Jurídic Administratiu 

LÍNIA DE SERVEI: ATENCIÓ CIUTADANA 

DESCRIPCIÓ Atenció als ciutadans i derivació al servei competent. 
 

  

ACTUACIONS 

  
El Servei Jurídic Administratiu al 2014 ha assumit temporalment la càrrega de treball que 

suposa la manca d’un conserge per atendre al públic a l’entrada de l’edifici en horari de matí.  

Això comporta la dedicació d’una persona a aquesta atenció amb un total de  1.459  visites 

durant  4 mesos  i una estimació anual d’unes 4.200 persones . 

 

 

INDICADORS 

 

Nom Tipus 2011 2012 2013 2014 

Atencions a ciutadans Gestió 
   

1.459 

Bústia ciutadana (sol·licituds) Gestió 43 39 37 27 

 

GRÀFICS 
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05.05. PRESSUPOST 

 

En què es gasta? 

 

DESPESES 2014 2013 
Diferència 
2014-2013 

DESPESA CORRENT en: 
  

 
Personal     344.339,33 €      320.290,12 €  7,51 

Externalització gestió expedients         19.854,31 €  -100,00 

Manteniment servidor base de dades 8.530,50 €   100,00 

TOTAL     352.869,83 €      340.144,43 €  3,74 

 

Per quin concepte s’ingressa? 

   
 

INGRESSOS 2014 2013 
Diferència 
2014-2013 

Sancions 297.066,70 € 255.256,85 € 16,38 

TOTAL 297.066,70 € 255.256,85 € 16,38 
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06. SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL 

 

06.01 INTRODUCCIÓ 

 

El principal objectiu del servei de Protecció Civil és evitar o minimitzar les conseqüències per a 

les persones, els béns i el medi ambient d’un risc col·lectiu. Això es realitza mitjançant el 

desenvolupament de les funcions de previsió, prevenció, planificació, intervenció, restabliment 

dels serveis prioritaris, informació i formació sobre autoprotecció i coordinació dels serveis 

d’urgències. 

Mataró és un dels municipis de Catalunya que disposa de tots els Plans d’Actuació Municipal 

que la llei obligava; així com tots aquells que eren recomanables pel risc que representaven. 

D’acord a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya cal que aquesta Plans 

d’Actuació Municipal (PAM)l es vagin revisant cada 4 anys.  Per aquesta raó, aquest any s’han 

revisat els PAM’s per Incendis Forestals, per Inundacions,  per Nevades i per Sismes. Tots ells 

s’han englobat en un nou model de Pla que ha creat la Generalitat de Catalunya i que es diu 

Pla d’actuació municipal per riscos especials (Que preveiem aprovar durant 2015). 

El Municipi de Mataró, d’acord doncs amb aquesta normativa, té en matèria de protecció civil 

la responsabilitat de planificació de les actuacions que resulti necessària en l’àmbit de la seva 

col·lectivitat per a la protecció de les persones, dels béns i del medi ambient davant de 

situacions de greu risc col·lectiu. I segons el que disposa la mateixa Llei 4/1997 els municipis 

també poden elaborar i aprovar aquells plans específics necessaris en funció de les seves 

peculiaritats i els riscos existents al municipi. Pel que fa aquest aspecte Mataró ha elaborat un 

Pla Específic Municipal (PEM) per Actes a la Via Pública i ha revisat el Plans Específics 

Municipals de Santes. 

06.02. MISSIÓ 

 

Analitzar i elaborar, d’acord amb la normativa vigent, plans i mesures de protecció i 

d’intervenció, que permetin fer front de manera coordinada i eficaç a situacions de greu risc 

col·lectiu, per tal de garantir la integritat de les persones, mitjans materials, infraestructures i 

del medi ambient, en el terme municipal de Mataró.  

 

 



MEMÒRIA ÀREA VIA PÚBLICA I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2014 

 

 

 

30 

 

06.03 ACOMPLIMENT ACCIONS PAM 2014 
 

EIX 5. MATARÓ SEGURA 
ÀMBIT 5.2. PROTECCIÓ CIVIL 
 

5.2.1.1. Elaborar els plans d'autoprotecció dels edificis del Teatre Monumental i les 
biblioteques Pompeu Fabra i Antoni Comas, en el marc del Pla de seguretat en 
edificis municipals. 

100% 

5.2.1.2. Instal·lar desfibril·ladors semiautomàtics en els edificis municipals que 
disposi la normativa, en el marc del Pla de seguretat en edificis municipals. 

100% 

5.2.1.3. Assegurar la realització del simulacre anual als centres públics municipals 
que tenen pla d'autoprotecció. *Proposta del Consell de Seguretat i Prevenció. 

100% 

5.2.2.1. Construir una bassa d'aigua per abastament dels helicòpters de bombers en 
la lluita contra els incendis forestals, en el marc del Pla de prevenció d'incendis 
forestals. Condicionada a consignació pressupostària. 

100% 

5.2.2.2. Elaborar els plans d'autoprotecció de les urbanitzacions de Can Vilardell, Les 
Sureres i La Fornenca en el marc del Pla de prevenció d'incendis forestals. 

100% 

 

EIX 7. MATARÓ ESPORTIVA I INNOVADORA 

ÀMBIT 7.1. SALUT PÚBLICA 
 

7.1.1.2. Potenciar l'ensenyament dels primers auxilis des de l'etapa de primària a les 
escoles de la ciutat. *Proposta del Consell de Seguretat i Prevenció. 

100% 

 

100% acompliment PAM 

Elaborats els plans d'autoprotecció dels edificis del Teatre Monumental i les biblioteques 

Pompeu Fabra i Antoni Comas. 

Instal·lats 12 desfibril·ladors semiautomàtics en edificis municipals  

S’han realitzats simulacres a l'Institut Miquel Biada, a les escoles i a les llars d’infants 

S’ha fet el projecte i construït una bassa d'aigua per abastament dels helicòpters de bombers 

en la lluita contra els incendis forestals.  

S’han fets  els plans d'autoprotecció de les urbanitzacions de Can Vilardell, Les Sureres i La 

Fornenca  

Des del Servei de Protecció Civil s’ha potenciat l'ensenyament dels primers auxilis des de 

l'etapa de primària a les escoles de la ciutat i s’han fet sessions als casals d’estiu per a nens de 

6 a 12 anys i cursos a escoles. 
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06.04 PROGRAMES X LÍNIES DE SERVEI 
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SERVEI: PROTECCIÓ CIVIL 

LÍNIA DE SERVEI: PROTECCIÓ CIVIL 

DESCRIPCIÓ La prevenció i planificació, l’elaboració de plans d’autoprotecció d’activitats i 
equipaments municipals i la formació i informació a les persones sobre autoprotecció. 
 

  

ACTUACIONS 

  

Al 2014, la Festa al Cel es va fer per primera vegada a Mataró. El Servei de Protecció Civil es va 
encarregar de la coordinació de tots els grups d’actuació de seguretat i de les elaboracions dels 
Plans de Seguretat: Terrestre, Marítim i Aeri. 

L’any 2014 s’han elaborat els plans d'autoprotecció (PAU) dels edificis del Teatre Monumental i les 
biblioteques Pompeu Fabra i Antoni Comas, en el marc del Pla de seguretat en edificis municipals.  

També s’han elaborat els PAU’s del Camp d’Esports Municipal i del de la Mitja Marató, i els de les 
urbanitzacions Can Vilardell, les Sureres i la Fornenca. 

L'elaboració d'un PAU suposa les fases de treball: redacció del PAU, aprovació , implantació, que 
inclou la formació del personal del centre, realització de simulacres. Tots aquest plans s'han 
d'actualitzar anualment i cal que es revisin cada 4 anys. 

S’ha treballat tot l’any en l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal de Riscos Especials i el Pla 
Específic Municipal de Santes. 

En compliment del Decret 82/2010 l’any 2014 es va comprar 12 desfibril·ladors pels equipament 
municipals següents: Edifici de l’Ajuntament, el Teatre Monumental, la Biblioteca Antoni Comas, la 
Biblioteca Pompeu Fabra, els Poliesportiu Municipal Eusebi Millán, el Poliesportiu Municipal del 
carrer d’Euskadi, el Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca, el Palau Municipal d’Esports Josep 
Mora, el Casal Municipal de la Gent Gran Oriol Batista, Can Noè, l’Institut Miquel Biada i el Mercat 
municipal de la plaça de Cuba  

En el tema de la planificació de les emergències és important destaca la tasca del Servei de 
Protecció Civil en la formació i sensibilització a la població: es fan 6 campanyes anuals d’informació 
a la població: inundacions, nevades, focs forestals, revetlles, focs a la llar i franges de protecció de 
les urbanitzacions, repartint tríptics per els diferents centres cívics i punts d'atenció ciutadana de la 
ciutat. S'han fet xerrades de “com actuar en cas d’incendi a la llar” i de “reanimació cardio 
pulmonar” a diferents col·lectius de risc. 
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INDICADORS 

 

Nom Tipus 2012 2013 2014 

PAM's redactats Gestió 13 9 9 

PAM's aprovats Gestió 10 8 6 

Plans d'autoprotecció implantats Gestió 12 2 6 

Simulacres de plans d'autoprotecció Gestió 12 12 12 

 

Plans d’autoprotecció privats informats per la Comissió de Protecció Civil 

Nom Tipus 2012 2013 2014 

Elaboració de PAU's privats Gestió 6 17 6 

 

GRÀFICS 
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SERVEI: PROTECCIÓ CIVIL 

LÍNIA DE SERVEI: ESPAIS NATURALS 

DESCRIPCIÓ La prevenció i planificació, l’elaboració de plans d’autoprotecció d’activitats i 
equipaments municipals i la formació i informació a les persones sobre autoprotecció. 
 

  

ACTUACIONS 

 Aquest any, malgrat la manca de plans d'ocupació i la disminució de la subvenció de la Diputació, 

l'Ajuntament ha fet l'esforç de mantenir el mateix preventiu de salvament i socorrisme a les platges 

que en els darrers anys, augmentant la temporada mitja a la platja varador. 

La temporada mitja va ser tots caps de setmana i festius del 17 de maig al 15 de juny i 6, 7 i 11 

setembre de 10 a 18 h i la temporada alta tots els dies del 21 de juny al 31 d’agost de 10 a 19 hores 

 

INDICADORS  

 
Nom Tipus 2010 2011 2012 2013 2014 

Cost per actuació del servei vigilància platja 
Recursos 
econòmics 

23,54 11,00 17,39 15,40 11,72 

Cost de la vigilància de platja per habitant 
Recursos 
econòmics 

1,38 1,12 1,26 1,26 1,25 

Assistències en salvament platges/ 1000 
habitants Gestió 

7,76 4,57 8,59 3,91 4,55 

 

Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DIF 14-13 

   - Les Santes:               

     * Recursos humans: 375 282 311 364 405 397 -1,98% 

        - Personal remunerat 50 35 35 22 26 25 
 

        - Personal voluntari 309 225 250 313 319 317 
 

        - Metges 5 4 5 8 10 9 
 

        - DUI 11 18 21 21 50 46 
 

     * Recursos materials: 100 97 91 91 104 106 1,92% 

        - Vehicles de suport 33 27 24 22 23 24 
 

        - Ambulàncies 65 67 64 67 77 78 
 

        - Embarcacions 2 3 3 2 4 4 
 

     * Infraestructures: 12 13 13 24 36 23 -36,11% 

        - Clíniques 4 3 3 14 28 13 
 

        - Centres de coordinació 1 3 3 3 2 2 
 

        - CECOR 7 7 7 7 6 8 
 

     * Assistències i evacuacions: 289 221 233 302 321 316 -1,56% 

        - Assistències 271 204 216 281 297 298 0,34% 
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        - Evacuacions 18 17 17 21 24 18 -25,00% 

     * Nivell de gravetat de les incidències (en %) 100 100 100 100 100 100   

        - Lleu 90 92 90 89 88 81 -7,95% 

        - Moderat 9 7 8 10 10 17 70,00% 

        - Greu 1 1 2 1 2 2 0,00% 

 * Cavalcada de Reis               

  * Recursos humans 15 17 15 17 17 18 5,88% 

      - Personal remunerat Creu Roja 2 2 2 2 2 2 
 

      - Personal voluntari Creu Roja 10 12 13 15 15 16 
 

      - Personal voluntari ADF 3 3 
     

  * Recursos materials: 5 5 5 3 3 3 0,00% 

     - Centre de CECOPAL 1 1 1 1 1 1 
 

     - Ambulàncies 2 2 2 2 2 2 
 

     - Vehicles d'extinció d'incendis 2 2 2 
    

 * Assistències i evacuacions: 3 2 1 3 3 3 0,00% 

Assistències  2 2 1 3 3 2 
 

Evacuacions 1 0 0 0 0 1   

 * Fira d'atraccions 
       

  * Recursos humans 117 115 118 127 138 138 0,00% 

      - Personal remunerat  4 2 2 2 2 2 
 

      - Personal voluntari  101 101 104 113 121 121 
 

      - Metges 0 0 0 0 0 0 
 

      - DUI 12 12 12 12 15 15 
 

  * Recursos materials: 3 16 16 16 18 3 -83,33% 

      - Vehicles de suport 2 2 2 2 2 2 
 

      - Ambulàncies 1 14 14 14 16 1 
 

  * Infraestructures: 3 3 3 3 3 3 0,00% 

      - Clíniques 1 1 1 1 1 1 
 

      - Centres de coordinació 1 1 1 1 1 1 
 

      - CECOPAL 1 1 1 1 1 1 
 

 * Assistències i evacuacions: 51 46 56 49 47 32 -31,91% 

Assistències  46 41 54 47 44 32 
 

Evacuacions 5 5 2 2 3 0 
 

 * Nivell de gravetat de les incidències ( en %) 
      

- Lleus 84 89 93 85 85 97 
 

- Moderat 16 9 5 15 15 3 
 

- Greu 0 2 2 0 0 0   

Socorrisme i salvament a platges               

  * Recursos humans 44 36 34 33 39 39 0,00% 

      - Personal remunerat  16 32 31 31 27 25 
 

      - Personal voluntari  22 3 2 2 12 14 
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      - Plans ocupació 6 1 1 
  

0 
 

  * Recursos materials: 102 5 5 5 6 6   

      - Vehicles de suport 1 1 1 2 2 2 
 

      - Bicicletes 8 1 1 1 1 1 
 

      - Embarcacions 3 3 3 2 3 3 
 

      - Ambulàncies 90 0 0 0 0 0 
 

  * Infraestructures: 5 5 5 5 5 5   

      - Dispensaris 4 4 4 4 4 4 
 

      - Centres de coordinació 1 1 1 1 1 1 
 

 * Assistències i evacuacions: 491 976 577 1082 498 576 15,66% 

Assistències 476 954 562 1066 485 566 16,70% 

Evacuacions 15 22 15 16 13 10 -23,08% 

Rescats 21 12 8 10 2 6 200,00% 

Accions preventives 1137 6228 8992 7896 9643 12747 32,19% 

Ofegats 0 0 0 0 0 0   

Incendis forestals 
       

  * Recursos  humans municipals 6 0 0 0 0 0   

  - Vigilants i guaites 2 
      

  - Auxiliars de bombers 4 
      

   *Nombre hectàrees cremades 0 0 0 0 0 0   
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SERVEI: PROTECCIÓ CIVIL 

LÍNIA DE SERVEI: PREVENCIÓ D’INCENDIS 

DESCRIPCIÓ  
Planificar, coordinar i gestionar la neteja de camins forestals, neteja de parcel·les en 
urbanitzacions, la vigilància de la zona forestal en èpoques de risc i l’elaboració de plans 
d’autoprotecció de les urbanitzacions 

  

ACTUACIONS 

 
Pel que fa a la protecció forestal, les feines realitzades amb coordinació amb l’Associació de Defensa 
Forestal han estat moltes i diverses, des de la millora d’accessos a la zona forestal, arranjament de 
camins amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona, el control de punts d’abocament, la 
participació i col·laboració en actes i festes multitudinàries dins de la ciutat i sobretot, la vigilància i 
atac sobre els incendis forestals i de vegetació que es poden produir a l’estiu i el seguiment de les 
persones que havien de realitzar treball en benefici de la comunitat com alternativa a la denúncia 
penal, en les activitats d’arranjament de camins forestals i vigilància en prevenció en època de màxim 
risc. 

El 2014 s'ha construït un dipòsit d’aigua per abastir els Bombers en la lluita contra incendis forestals, 
aquesta bassa està situada al carrer Galicia per sobre del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics i té 
10,25 m de diàmetre i una capacitat de 162 m³ d'aigua.  

Tal i com ja es ve fent els darrers anys, el 2014 s’ha signat el conveni de col·laboració entre 
l’ajuntament de Mataró i l’ADF Serra de Marina. 

En el 2014 també s'ha signat un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l'Ajuntament per formalitzar el Pla d'Informació i Vigilància contra incendis forestals, contribuint amb 
la despesa de carburant dels vigilants del Parc 

La torre de guaita del Turó d’Onofre Arnau va estar operativa des de mitjans de maig tots els dies.  
 

  

INDICADORS 

 

Nom Tipus 2012 2013 2014 

Incendis urbans Entorn 239 361 267 

Incendis de vegetació Gestió 42 42 30 

GRÀFICS 
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SERVEI: PROTECCIÓ CIVIL 

LÍNIA DE SERVEI: GESTIÓ D’EMERGÈNCIES O ACTIVITATS DE RISC 

DESCRIPCIÓ Garantir la correcta gestió de les emergències, com les activacions i desactivacions dels 
PAM i PEM, coordinar grups d’intervenció i d’emergència en situacions de greu risc 
col·lectiu  i la realització de simulacres. 

  

ACTUACIONS 

  

Com s’esmentava en l’apartat anterior la Festa al cel ha estat l’esdeveniment més important del 

2014, on es preveia una assistència d’unes 160.000 persones, això va suposar una gestió de la 

seguretat de l’activitat amb dispositius de grans dimensions per tal de prevenir i garantir la 

seguretat dels assistents a l’acte. 

A més 2014 com cada any s’han activat els diferents Plans Específics d’actes multitudinaris i de 

riscos especials del Municipi : cavalcada de Reis, Carnestoltes, Processons de Setmana Santa, la Fira, 

Sant Joan i santes. En el cas de La Cavalcada de Reis i Santes es van muntar CECOPALS (Centre de 

Coordinació d’Emergències Municipal) per una millor gestió de la Emergència. També al març es va 

activar el Pla Bàsic d’Emergències Municipal en motiu de la Volta Ciclista de Catalunya i per 

l’enterrament d’en Peret. 

Les tasques de col·laboració amb la Creu Roja de Mataró han estat totalment satisfactòries en tots 

els aspectes en que s’ha treballat junts, des de els actes preventius sanitaris de festes, esportius, 

simulacres, formatius o de vigilància a la platja.  

Les tasques de coordinació en emergències o simulacres és totalment satisfactòria. 

 
INDICADORS 
 

Nom Tipus 2012 2013 2014 

Assistències actes de Les Santes Gestió 281 297 298 

Assistències a la Cavalcada de Reis Gestió 3 3 2 

Evacuacions a la Cavalcada de Reis Gestió 0 0 1 

Evacuacions a la Fira d'atraccions Gestió 2 3 0 

Assistències a la Fira d'atraccions Gestió 101 44 32 

Evacuacions a actes de les Santes Gestió 21 24 18 

Simulacres  Gestió 35 15 54 

Assistències actes rellevants/1000 habitants Gestió 2,84 2,96 2,81 
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GRÀFICS 
 

 

 

 

 

 

 

 



MEMÒRIA ÀREA VIA PÚBLICA I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2014 

 

 

 

40 

 

 

SERVEI: PROTECCIÓ CIVIL 

CONSELLS DE PARTICIPACIÓ: CONSELL DE SEGURETAT I 

PREVENCIÓ 

DESCRIPCIÓ Garantir la participació de tots els agents implicats en la seguretat i prevenció a la ciutat. 

  

ACTUACIONS 

  

A través del Consell de Seguretat i Prevenció es van incorporar en el Pam 2014 accions que van estar 

proposades pels ciutadans en el marc dels Consells de Participació. Aquetes accions va estar: 

- Potenciar l'ensenyament dels primers auxilis des de l'etapa de primària a les escoles de la 

ciutat: Durant l’any en les classes de Vialitat es realitzen classes de primers auxilis als cursos 

de 2 d’ESO i a l’estiu es fan sessions als casals d'estiu amb nens i nenes de 6 a 12 anys. 

Aquestes accions es fan gracies al Conveni de la Creu Roja. 

- Assegurar la realització del simulacre anual als centres públics que tenen pla d'autoprotecció: 

Es van fer simulacres a totes les escoles i a l’Institut Miquel Biada junt amb els Serveis 

Municipals que tenen la seva seu en el mateix edifici. 

- Facilitar un pla d’emergències mèdiques als locals públics per agilitzar-los en casos 

d’urgències: en les activitats municipals, alhora d’elaborar el Pla d'autoprotecció queda 

integrat el pla d’emergències mèdiques. I es realitzen sessions de formació de Reanimació 

Cardio Pulmonar en Centres Cívics adreçats al ciutadà. 
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06.05 PRESSUPOST 

EN QUÈ ES GASTA? 

DESPESES 2014 2013 
PERCENTATGE (%) 
2014-2013 

DESPESA CORRENT en: 281.468,61 € 325.568,64 € -13,55 

Personal      103.861,02 €       105.252,40 €  -1,32 

Manteniment megafonia platja, formació i estudis 18.390,22 € 61.190,87 € -69,95 

Vigilància zona forestal 3.067,00 € 2.975,00 € 3,09 

Vigilància de les platges 156.150,37 € 156.150,37 € 0,00 

INVERSIONS en: 18.742,90 € 0,00 € 100,00 

Desfibril·ladors 18.742,90 €   100,00 

TOTAL 300.211,51 € 325.568,64 € -7,79 

 

Per quin concepte s’ingressa? 

  

 

   
 

INGRESSOS 2014 2013 
PERCENTATGE (%) 
2014-2013 

Subvenció per pla d'autoprotecció   2.025,00 € -100,00 

Franges de protecció   78.444,29 € -100,00 

Subvenció platges 26.794,88 € 23.581,00 € 13,63 

TOTAL 26.794,88 € 104.050,29 € -74,25 
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07.SERVEI DE POLICIA LOCAL 

 

07.01 INTRODUCCIÓ 
El Servei de Policia Local és un Servei jerarquitzat format per una banda per personal 

uniformat (Intendent Major, Inspectors, Sotsinspectors, sergents, caporals i agents) i per una 

altra banda per personal no uniformat (Tècnica de Seguretat Pública i administratius). 

La Policia Local està integrada a l’Àrea de Via Pública, i ofereix prestacions directes a la 

ciutadania, a qui l’ofereix una via de comunicació immediata amb l’Administració Local gràcies 

a la seva presència continuada a la ciutat. 

07.02 MISSIÓ 

Protegir el lliure exercici dels drets i llibertats dels ciutadans, així com d’assegurar 

l’acompliment de les seves obligacions, garantir la seguretat pública i la pacífica convivència, 

en el marc de l’ interès general. 
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07.03 ACOMPLIMENT ACCIONS PAM 2014 
EIX 4. MATARÓ EFICIENT 
ÀMBIT 4.4. MODERNITZACIÓ 

 

4.4.6.1. Implementar una eina que permeti la tramitació telemàtica dels atestats per 
accidents de trànsit, en el marc del Pla de Policia més propera i ciutat més cívica i segura. 

0% 

4.4.6.2. Implementar una eina que permeti la tramitació telemàtica dels informes no de 
trànsit, en el marc del Pla de Policia més propera i ciutat més cívica i segura.  

0% 

  

ÀMBIT 4.5. INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 

4.5.14.1. Policia 2.0: millorar la interlocució amb la ciutadania a  través de les xarxes socials i 
millora de les tramitacions 

75% 

 

EIX 5. MATARÓ SEGURA 
ÀMBIT 5.1. SEGURETAT CIUTADANA 

 

5.1.1.1. Regular noves conductes i modificar l'Ordenança de Civisme, en el marc del Pla de policia més 
pròxima i ciutat més cívica i segura. 

100% 

5.1.3.1. Elaborar un nou Pla Estratègic de la policia per als propers anys tenint en compte la nova 
situació socioeconòmica i prenent com a eixos la policia de proximitat i la modulabilitat en funció de 
les variables delictuals canviants. La plantilla de la policia ha de poder ser modulable. S'ha de 
potenciar aquesta vocació de servei en funció de les variables amb un marc de recursos humans no 
rígid. Com també la proximitat, física i a través de les xarxes socials (Tw, FB, Whatsapp,...) com a 
element de relació tant per rebre avisos com per a difondre alertes, riscos, consells i generar empatia 
amb la ciutadania.  

100% 

5.1.4.1. Adquirir 2 cotxes patrulles per renovació en el marc del Pla de policia més pròxima i ciutat 
més cívica i segura.   

50% 

5.1.4.2. Adquirir material de transmissions per renovació, en el marc del Pla de policia més pròxima i 
ciutat més cívica i segura.  

0% 

5.1.4.3. Aplicar el pla de contingència del Pla Específic de Barris per part de la Policia de Catalunya, en 
el marc del Pla de policia més pròxima i ciutat més cívica i segura. *Relacionat amb una proposta del 
Consell Territorial de Rocafonda-Palau-Escorxador i del Consell de Seguretat i Prevenció. 

100% 

5.1.4.4.  Instal·lar la primera fase de càmeres de seguretat a les vies i llocs amb més afectació 
d'inseguretat, en el marc del Pla de policia més pròxima i ciutat més cívica i segura. 

0% 

5.1.4.5. Ampliar el nombre de districtes de la Policia de Barri de 5 a 10. *Relacionat amb una proposta 
del Consell Territorial Cirera-Molins-Vista Alegre-Camí de la Serra, del Consell Territorial de Via 
Europa-la Llàntia i del Consell de Seguretat i Prevenció. 

100% 

5.1.4.6. Cobrir, durant el 2014, totes les places vacants d'agents i caporals a la Policia Local.  100% 

5.1.5.1. Realitzar operatius conjunts per a la reducció de la venda no sedentària il·legal, especialment 
al mercat del polígon de Pla d'en Boet, en el marc del Pla de policia més pròxima i ciutat més cívica i 
segura.  

100% 

5.1.18.1. Realització de campanyes periòdiques distribuïdes durant tot l'any de  "Gossos a la via 
pública". *Relacionat amb una proposta del Consell Territorial Cirera-Molins-Vista Alegre-Camí de la 
Serra, del Consell Territorial de Via Europa-la Llàntia i del Consell Territorial de Cerdanyola. 

100% 
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100% acompliment PAM 

S’ha revisat l’Ordenança de Civisme i s’ha modificat per regular noves conductes. 

S’està elaborat un nou Pla Director de la policia per als propers anys tenint en compte la nova 

situació socioeconòmica i prenent com a eixos la policia de proximitat i la modulabilitat en funció 

de les variables delictuals canviants. La plantilla de la policia ha de poder ser modulable. S'ha de 

potenciar aquesta vocació de servei en funció de les variables amb un marc de recursos humans no 

rígid. Com també la proximitat, física i a través de les xarxes socials (Tw, FB, Whatsapp,...) com a 

element de relació tant per rebre avisos com per a difondre alertes, riscos, consells i generar 

empatia amb la ciutadania.  

S’ha aplicat el Pla de contingència del Pla específic de barris, en el marc del Pla de policia més 

pròxima i ciutat més cívica i segura. 

El dia 1 de novembre s’han implantat els  canvis al nombre de districtes de la Policia de Barri i han 

passat de 5 a 10.  

En el 2014 s’han cobert totes les places vacants d’agents i caporals 

Servei de Policia Local i Mossos d’Esquadra han continuat realitzant operatius conjunts per a la 

reducció de la venda no sedentària il·legal, especialment al mercat del polígon de Pla d'en Boet. 

Els agents de Policia Local han fet 4 campanyes al 2014 de  "Gossos a la via pública" durant el 2014.  

75% acompliment PAM 

El projecte Policia 2.0 per millorar la interlocució amb la ciutadania a través de les xarxes socials i 

millora de les transmissions s’ha aturat perquè hi hagut un canvi de plataforma (Whatsapp- 

Telegram) i continuarà al 2015.    

50% acompliment PAM 

Al 2014, amb un pressupost d’inversions força limitat, s’ha pogut adquirir un dels dos vehicles. 

0% acompliment PAM 

En el 2014, la manca de pressupost no ha permès adquirir el material de transmissions per 

renovació, ni instal·lar la primera fase de càmeres de seguretat a les vies i llocs amb més afectació 

d'inseguretat,.en el marc del Pla de policia més pròxima i ciutat més cívica i segura.  

El Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions té pendent el desenvolupament del 

projecte per implementar una eina que permeti la tramitació telemàtica dels atestats per accidents 

de trànsit i dels informes no de trànsit. El Servei de Policia ha fet les gestions perquè el 

desenvolupament es faci al 2015.  

En els darrers anys, un punt crític ha estat la manca d’inversions que ha patit el servei i que, com es 

pot visualitzar en la execució del PAM, ha impedit la instal·lació de videovigilància o l’adquisició de 

material de transmissions. Però allà on és notablement visible és en el parc mòbil, on l’envelliment 

dels vehicles porta una línia ascendent acusada i inversament proporcional a la inversió, que situa 

l’antiguitat mitjana dels vehicles en 7,96 any/vehicle. Cosa que obliga a una major despesa en 

manteniment, a banda de la pèrdua de capacitat operativa dels propis vehicles.  
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07.04 PROGRAMES X LÍNIES DE SERVEI 

 

 

Al llarg de l’any 2014 s’han incrementat els serveis en relació a l’any anterior en un 5%, sent 

l’increment més important el relacionat amb els serveis de policia assistencial 

 

Serveis directes 2014-2013 

 

 
2013  ►2014 % DIF. 

Serveis de policia administrativa 7.042 7.318 3,9 

Serveis de policia assistencial 4.249 4.879 14,8 

Serveis de seguretat ciutadana 14.904 15.267 2,4 

Serveis de policia de trànsit 10.826 11.519 6,4 

TOTAL 37.021 38.983 5,3 
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ORÍGEN DELS SERVEIS 

  2013  ►2014 % DIF. 

REQUERIMENT 14.444 14.695 1,7 

INICIATIVA 22.577 24.288 7,6 

total 37.021 38.983 5,3 
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SERVEI: POLICIA LOCAL 

LÍNIA DE SERVEI: SEGURETAT I CONVIVÈNCIA CIUTADANA 

DESCRIPCIÓ 
Un dels objectius principals de la Policia Local és aconseguir una millora en els nivells de 
seguretat existents a la ciutat, mitjançant un treball transversal de tots els agents implicats 
al Pla de Seguretat Local 2013-2015, i concretament al Pla de Seguretat Ciutadana. 

  

ACTUACIONS 

  

La seguretat ciutadana ha d’anar destinada a assegurar la convivència pacífica, l'eradicació de la 

violència, l'ús pacífic i ordenat de vies i d'espais públics i, en general, evitar la comissió de delictes i 

faltes contra les persones i contra llurs béns. Per tal de garantir aquesta seguretat és necessari 

desenvolupar i garantir el compliment de les normes sobre la convivència, l’ús de l’espai públic i el 

comportament de la ciutadania. 

En el 2014 s’ha fet la revisió del Pla Estratègic per ajustar l’estructura interna de l’organigrama de la 

Policia Local, el model organitzatiu i fer les adquisicions de materials imprescindibles per aconseguir 

la viabilitat del projecte. El projecte es va paralitzar per manca de dades fiables sobre l’evolució 

legal, política, social i econòmica durant l’any 2013. A finals de l’any 2014 el Govern Municipal ha 

optat per iniciar l’elaboració d’un Pla Director de la Policia Local de Mataró i derogar el document 

del Pla Estratègic. S’està tramitant informe de tancament sobre l’estat d’execució del Pla Estratègic.  

Pel que fa a la seguretat ciutadana, Policia Local i Cos Mossos d’Esquadra van establir diferents 

operatius conjunts, així com amb d’altres cossos policials. En aquests operatius es van fer actuacions 

tant de caire preventiu com reactiu, amb resultats de caire penal i administratiu. Destacar en aquest 

àmbit, les accions executades en el marc del Pla de Barris per donar cobertura a les necessitats 

existents especialment en el període estival, així com, els serveis preventius destinats a la disminució 

dels robatoris amb força en interior de domicili.  

En aquest sentit, Policia Local va incrementar les actuacions en seguretat i convivència ciutadana un 

2,4% respecte 2013. 
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INDICADORS 

 

Nom Tipus 2010 2011 2012 2013 2014 

Detinguts província/ 1000 habitants Entorn 7,30 6,70 6,30 5,50 - 

Detencions (policia + mossos) Gestió 922 1.010 969 987 895 

%Detencions/delictes Gestió 17,20 20,30 19,60 21,50 20,10 

Delictes/1000 habitants Impacte 43,60 40,10 39,90 37,00 35,20 

Delictes i faltes/1000 habitants Entorn 78,10 71,20 69,20 67,50 65,40 

Denúncies per violència domèstica Persones 160 178 155 182 130 

Percepció evolució seguretat al municipi Percepció 5,70 5,70 - - - 

Carta de Serveis. Arribada a Servei 
urgent(minuts) 

Impacte 5,20 4,50 4,27 4,49 5,24 

Hores efectives de presència policial al 
carrer 

Gestió 221.334 226.938 221.753 225.686 223.372 

Delictes i faltes província/ 1000 habitants Entorn 63,90 62,40 62,60 59,10 - 

Serveis de seguretat ciutadana Gestió 20.605 21.394 17.856 14.904 15.267 
 

GRÀFICS 
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Delictes contra el patrimoni més rellevants 
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SERVEI: POLICIA LOCAL 

LÍNIA DE SERVEI: POLICIA DE BARRI 

DESCRIPCIÓ 
Un model comunitari es basa en: 

- Ser un model integral al territori i pròxim al ciutadà. 

- Sistema d’actuació policial que interactua directament amb el ciutadà. 

- Actuació personalitzada i continuada en el temps amb els ciutadans. 

- És una filosofia de treball que afecta a tota l’organització policial. 
  

ACTUACIONS 

 
Els objectius de la policia de barri són: 

- Millorar la qualitat de vida de la ciutadania. 

- Solucionar problemes de manera creativa i proactiva. 

En el 2014 s’ha incrementat el nombre d’agents destinats a la Policia de Barri per ampliar els 

recursos destinats a l’àmbit de proximitat. Els policies de barris realitzen reunions  o trobades 

periòdiques amb associacions, comerciants i entitats per poder conèixer les inquietuds respecte a 

seguretat, amb un total de 4.815 entrevistes. Així mateix, es van realitzar 4 campanyes  de “Gossos a 

la via pública” i es van facilitar consells de seguretat a col·lectius de risc. 
 

 

INDICADORS 
 

 

Nom Tipus 2010 2011 2012 2013 2014 

Policia de barri . Entrevistes Gestió 4.064 4.935 4.081 3.558 4.815 

Policia de barri . Comunicacions Gestió 1.548 1.935 1.249 1.039 1.198 
 

 

GRÀFICS 
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SERVEI: POLICIA LOCAL 

LÍNIA DE SERVEI: SEGURETAT VIÀRIA 

DESCRIPCIÓ Una de les funcions principals de la Policia Local és prestar serveis amb l'objectiu de 

preveure els accidents de trànsit o de minimitzar els seus efectes, especialment per la 

vida i la salut de les persones. Amb aquesta finalitat el Pla de Seguretat Viària recull 

objectius i accions per reduir el nombre d'accidents a la ciutat. 
  

ACTUACIONS 

  

Dins el Pla de Seguretat Viària, i de manera complementària a les mesures implementades pel 

Servei de Mobilitat, la Policia Local ha continuat realitzant controls de trànsit  i impartint la formació 

en seguretat viària en els centres escolars de la ciutat (28,1% més d’assistents a sessions formatives 

respecte 2013, així com a altres col·lectius considerats més vulnerables. D’altra banda, també s’han 

dut a terme les sessions de seguretat viària adreçades als conductors denunciats per una infracció 

lleu de trànsit, amb un increment d’un 11,5% d’assistents a cursos realitzats respecte a 2013 . 

Gràcies a les campanyes de prevenció, vigilància i control del trànsit, els accidents de trànsit amb 

ferits s’han mantingut estables amb un petit decrement de l’1,4% respecte a 2013, tot i que el 

nombre de víctimes d’aquests accidents han incrementat un 1,4% respecte l’any anterior . 

 

 

INDICADORS 

 

Nom Tipus 2010 2011 2012 2013 2014 

Incoació denúncies de trànsit Gestió 60.817 54.776 49.688 49.510 45.900 

Cursos d'educació viària Impacte 216 233 211 213 278 

Assistents cursos alternatius 
denúnc./1000 denúnc. Gestió 10,60 7,50 6,10 8,80 10,60 

Víctimes de circulació/1000 
habitants Impacte 3,70 3,20 3,40 3,30 3,40 

Carta de Serveis. Arribada accident 
greu(minuts) Impacte 2,50 3,60 2,60 2,50 2,10 

Accidents/1000 vehicles Impacte 5,30 4,70 4,90 5,03 - 

Accidents de trànsit amb víctimes / 
1000 habitants Impacte 3,03 2,72 2,80 2,82 2,77 

Denúncies província trànsit/1000 
hab. Entorn 479 338 298 296 - 

Serveis de policia de trànsit Gestió 17.267 16.765 14.698 13.827 11.519 
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GRÀFICS 

Serveis realitzats per la Policia Local de Trànsit 
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ACCIDENTS DE TRÀNSIT: GRAVETAT 

ACCIDENT 2013  ►2014 % DIF. 

LLEU 336 321 -4,5 

GREU 14 24 71,4 

MORTAL 0 0 0,0 

TOTAL 350 345 -15,4 
 

 
ACCIDENTS DE TRÀNSIT: VÍCTIMES 

VÍCTIMES 2013  ►2014 % DIF. 

LLEUS 401 395 -1,5 

GREUS 14 26 85,7 

MORTS 0 0 0,0 

TOTAL 2014 415 421 1,4 
 

 
CONTROLS D'ALCOHOLÈMIA 

  2013 ► 2014 % DIF. 

PROVES 2.785 2.333 -16,2 

Control Preventiu 2.612 2.177 -16,7 

Accident/Infracció 173 156 -9,8 

POSITIUS 235 243 3,4 

Control Preventiu 122 133 9,0 

Accident/Infracció 113 110 -2,7 

Promig edat controls preventius 31 35 - 

Promig edat accidents/infraccions 37 35 - 

% POSITIUS 8 10 2,0 

% Control Preventiu 5 6 1,4 

% Accident/Infracció 65 71 5,2 

TOTAL PROVES 2.785 2.333 -16,2 
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SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES 

MOTIU RETIRADA 2013  ►2014 % DIF. 

QUINZENAL 390 366 -6,2 

RESERVA 771 698 -9,5 

DIFICULTAR 220 237 7,7 

C i D 1.778 1.842 3,6 

DOBLE FILA 36 37 2,8 

GUAL 506 453 -10,5 

PROHIBIT 1.841 1.303 -29,2 

BUS/SP 24 17 -29,2 

P.VIANANTS 141 64 -54,6 

VORERA/PEATONAL 672 367 -45,4 

ALTRES 738 703 -4,7 

TOTAL 7.192 6.087 -15,4 
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SERVEI: POLICIA LOCAL 

LÍNIA DE SERVEI: POLICIA ADMINISTRATIVA I ASSISTENCIAL 

DESCRIPCIÓ És una de les part més importants en relació a l’actuació de la policia local.  

 

 

ACTUACIONS 

  

Una part de l’activitat policial es basa en el control de tot un seguit d’activitats econòmiques i en la 

intervenció en matèria de convivència  ciutadana (policia administrativa): control d’establiments, 

d’animals, i del medi ambient; vigilància del compliment de lleis, reglaments, ordenances i bans 

municipals. 

D’altra banda, s’intervé en la resolució circumstancial o definitiva d’una situació puntual que 

representa un problema sobrevingut per a una  persona de la ciutat, i s’ofereix  la informació 

pertinent i es canalitza la resolució del problema davant l’organisme o institució que 

presumiblement pugui resoldre’l (policia assistencial): auxili a persones, ajut en accidents, 

contingències i avaries greus, informació i consultes, etc. 

 

 

INDICADORS 
 

Nom Tipus 2010 2011 2012 2013 2014 

Serveis de policia administrativa Gestió 6.070 7.185 7.243 7.042 7.318 

Serveis de policia assistencial Gestió 4.717 4.475 4.090 4.249 4.879 

Temps contesta escrits dels ciutadans (dies) Impacte 14,20 12,50 10,40 8,50 12,00 

Qualitat de vida. Actuacions en violència domèstica, 
sanitat, serveis socials.. 

Gestió 796 715 671 655 1.007 
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Serveis realitzats per la Policia Local de Policia Administrativa 

 

 Serveis realitzats per la Policia Local de Policia Assistencial 

 

U.A.C.       

ÀMBIT ACTUACIÓ 2013  ►2014 % DIF. 

DILIGÈNCIES TRÀNSIT 1.378 1.406 2,0 

INFORMES D'ATESTATS 831 803 -3,4 

AUT. SORTIDA VEHICLES 626 544 -13,1 

TOTAL TRÀNSIT 2.835 2.753 -2,9 

Delictes 779 811 4,1 

Faltes 534 608 13,9 

Llei 1/92 229 299 30,6 

Altres Dilig. 607 632 4,1 

DILIGÈNCIES JUD/ADM 2.149 2.350 9,4 

DETENCIONS 203 160 -21,2 

DISPOSICIÓ JUDICIAL 125 112 -10,4 

IMPUTATS 159 168 5,7 

TOTAL TRÀNSIT I DILIGÈNCIES 4.984 5.103 2,4 
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Antiguitat parc mòbil respecte inversions realitzades 

 

 

07.05 PRESSUPOST 

En què es gasta? 

      

DESPESES 2014 2013 
PERCENTATGE (%) 
2014-2013 

DESPESA CORRENT en: 8.662.611,78 € 9.048.085,09 € -4,26 

Personal     7.469.866,62 €      7.682.315,80 €  -2,77 

Manteniment maquinària, vehicles, vestuari, 
dipòsit detinguts... 

232.928,13 € 212.438,79 € 9,64 

Servei de grua 956.199,13 € 1.150.003,00 € -16,85 

Cursos d'educació viària 3.617,90 € 3.327,50 € 8,73 

INVERSIONS en: 22.304,68 € 64.000,00 € -65,15 

Compra de vehicles 16.425,77 € 64.000,00 € -74,33 

Armilles protectores 5.878,91 €   100,00 

TOTAL 8.684.916,46 € 9.112.085,09 € -4,69 

 

Per quin concepte s’ingressa? 

 

 

 

INGRESSOS 2014 2013 
PERCENTATGE (%) 
2014-2013 

Servei de grua 843.175,77 € 993.107,83 € -15,10 

Subvenció per dipòsit detinguts 21.412,60 € 41.090,62 € -47,89 

Cursos d'educació viària 5.146,40 € 4.377,38 € 17,57 

Multes de circulació 4.071.707,35 € 4.176.638,91 € -2,51 

Altres ingressos 206,00 €     

TOTAL 4.941.648,12 € 5.215.214,74 € -5,25 
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08 SERVEI DE MOBILITAT 

08.01 INTRODUCCIÓ 
El servei de Mobilitat desenvolupa les polítiques de mobilitat, per a vianants, bicicletes i 

vehicles a motor, així com ordena i manté la senyalització horitzontal i verticalment a les vies i 

la xarxa semafòrica. 

L’any 2014 ha estat un any de transició, per la contenció pressupostària i pel fet d’iniciar els 

treballs del nou Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, en que podem destacar dos aspectes: 

El primer seria la tendència creixent del transport públic, tan urbà com interurbà. En concret,  

en l’àmbit urbà s’ha aturat la davallada d’anys anteriors i s’ha crescut a un bon ritme i el segon 

ha estat la tasca duta a terme per la Taula de seguiment del Pla de Mobilitat Urbana i 

Sostenible, on tots els integrants han manifestat les seves propostes, s’ha fet una important 

tasca de priorització i s’ha apuntat el camí per a completar el Pla a l’any 2015.  

08.02 MISSIÓ 

Organitzar i gestionar les polítiques de mobilitat orientades a facilitar una adequada 

convivència entre vehicles i vianants, mitjançant la ordenació dels diferents medis de transport, 

sistemes de control del trànsit i permisos d’ocupació de la via pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMÒRIA ÀREA VIA PÚBLICA I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2014 

 

 

 

60 

 

08.03 ACOMPLIMENT ACCIONS PAM 2014 

EIX 3. MATARÓ EQUILIBRADA I SOSTENIBLE 

ÀMBIT 3.3. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 

3.3.9.13. Fer l'estudi per implementar el vehicle elèctric i les seves necessitats. Condicionada a 
l'atorgament de subvenció per part de la Diputació de Barcelona  

0% 

 

ÀMBIT 3.4. MOBILITAT 
 

3.4.1.1. Realitzar l'estudi del Pla de senyalització, en el marc del Pla de Mobilitat Urbana i 
Sostenible. *Relacionat amb una proposta del Consell Territorial del Centre-Eixample-Havana, 
del Consell de Promoció Econòmica i del Consell d'Urbanisme. 

75% 

3.4.2.1.  Realitzar l'estudi dels accessos a Mataró, en el marc del Pla de Mobilitat Urbana i 
sostenible. 

100% 

3.4.3.1. Realitzar l'estudi del Pla d'aparcaments, en el marc del Pla de Mobilitat Urbana i 
Sostenible. *Relacionat amb una proposta del Consell de Promoció Econòmica.  

75% 

3.4.3.2. Implementar places de zona d'estacionament limitat "taronja" al carrer Sant Cugat i a la 
ronda de Francesc Macià. *Proposta del Consell Territorial del Pla d'en Boet-Peramàs. 

75% 

3.4.3.3. Estudiar la possibilitat d'utilitzar solars com a aparcaments. *Proposta del Consell 
d'Urbanisme. 

100% 

3.4.3.4. Estudiar la millora d'accessos de vianants a la zona d'aparcament de Can Maitanquis. 
*Proposta del Consell Territorial del Centre-Eixample-Havana. 

100% 

3.4.3.5. Millorar la gestió de l'aparcament, per tal d'endreçar l'ús del vehicle privat i facilitar el 
seu estacionament fora de la calçada. Així com la gestió d'estacionament en superfície: de 
rotació, motos i CiD amb visió de conjunt. 

100% 

3.4.4.1. Constituir el grup de treball de la bicicleta en el si del Consell de Mobilitat. *Proposta 
del Consell Municipal de Mobilitat.   

100% 

 3.4.4.2. Revisar el pla de bicicletes en el Pla de mobilitat urbana. 75% 

3.4.5.1. Realitzar l'estudi de la nova xarxa d'autobusos, en el marc del Pla de    Mobilitat Urbana 
i Sostenible. *Relacionat amb una proposta del Consell Territorial Cirera-Molins-Vista Alegre-
Camí de la Serra.   

75% 

3.4.5.2. Encetar el procés participatiu  per definir un nou model de transport públic urbà. 75% 

3.4.10.1. Realitzar un estudi de l'Eix ECI/Plaça Gran- Pça de les Tereses en el marc del Pla de 
Mobilitat Urbana 

75% 

3.4.11.1. Revisar el pas de vianants a la zona d'accés a la biblioteca Antoni Comas i millora de la 
senyalització si s'escau. *Proposta del Consell Territorial de Rocafonda-Palau-Escorxador. 

100% 

3.4.11.2. Millorar l'estat del pas de vianants i calçada al carrer de Sant Pol. *Proposta del 
Consell Territorial de Via Europa-la Llàntia. 

100% 

 

 

EIX 4. MATARÓ EFICIENT 

ÀMBIT 4.5. INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 

4.5.19.1. Dissenyar i posar en marxa l’Observatori de la Mobilitat 25% 
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EIX 5. MATARÓ SEGURA 

ÀMBIT 5.3. SEGURETAT VIÀRIA 
 

5.3.6.1. Estudiar la regulació semafòrica a la cruïlla de ronda president Tarradellas amb 
els carrers Carlemany i Germà Doroteo, a l'alçada de l'aparcament del Sorrall.   

100% 

 

100% acompliment PAM 

S’ha realitzat l’estudi dels accessos a Mataró, en el marc del Pla de la Mobilitat Urbana i 

Sostenible. 

S’ha fets els estudis per ús de solars municipals com aparcaments públics i es considera viable 

temporalment el situat a tocar la N-II, entre els carrers de Sant Agustí i Lepanto, la millora 

d’accessos de vianants a la zona d’aparcament de Can Maitanquis.  

S’ha millorat la gestió de l’aparcament per tal d’endreçar l’ús del vehicle privat i facilitar el seu 

estacionament fora de la calçada. Així com la gestió de l’estacionament en superfície: de 

rotació, motos i C/D amb visió de conjunt. 

En el Consell de Mobilitat s’ha constituït el grup de treball de la bicicleta. 

S’ha revisat el pas de vianants a la zona d’accés a la biblioteca Antoni Comas i millorat la 

senyalització, així com l’estat del pas de vianants i calçada al carrer de Sant Pol. La redacció del 

projecte constitutiu s’ha inclòs al Pla d’actuacions a la via pública de l’any 2014. 

S’ha estudiat la regulació semafòrica a la cruïlla de rda. President Tarradellas amb els carrers 

Carlemany i Germà Doroteo, a l’alçada de l’aparcament del Sorrall. 

75% acompliment PAM 

Els estudis dels plans d’aparcaments, de bicicletes, de la nova xarxa d’autobusos i de 

senyalització, així com l’estudi de l’Eix ECI/Plaça Gran- Pça de les Tereses, en el marc del Pla de 

Mobilitat Urbana i Sostenible s’han iniciat al 2014 i continuaran al 2015.  

S’ha fet la proposta d’implementar places de zona d’estacionament limitat “taronja” al carrer 

St. Cugat i a la rda. Francesc Macià. 

S’ha encetat el procés participatiu per definir un nou model de transport públic que finalitzarà 

al 2015. 

25% acompliment PAM 

El disseny i posada en marxa de l’Observatori de la Mobilitat de Mataró continuarà al 2015. 

0% acompliment PAM 

Per fer l'estudi per implementar el vehicle elèctric, la Diputació de Barcelona va denegar la 

subvenció que s’havia demanat, però abans d’acabar l’any va concedir una subvenció tècnica i 

la Diputació farà l'estudi al 2015. 
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08.04 PROGRAMES X LÍNIES DE SERVEI 

 

 

 

En el 2014, moltes de les accions del PAM estaven relacionats amb el Pla de Mobilitat Urbana i 

Sostenible i continuaran al 2015 amb la finalitat d’aconseguir un consens que sigui la base de la 

mobilitat dels propers sis anys, sense oblidar que aquest pla condicionarà les actuacions 

urbanístiques per a adequar-les als principis de la sostenibilitat que no solament ha de ser 

ambiental, sinó també social i econòmica. 
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SERVEI: MOBILITAT 

LÍNIA DE SERVEI: MOBILITAT URBANA I SOSTENIBLE 

DESCRIPCIÓ El Servei de Mobilitat ha adquirit un compromís d’acció per assolir una 

mobilitat segura, eficient i sostenible i millorar la qualitat de vida de la 

ciutadania pel que fa a la Mobilitat i convertir la ciutat i el seu entorn en un 

espai idoni per a viure. 

  

ACTUACIONS 

  

 En el 2014, el servei ha mapificat i quantificat els vials que podran quedar al límit de 50 km/h, i 

s’ha estudiat la possible modificació de senyalització necessària d’acord amb la nova regulació de 

velocitat prevista en la reforma del Reglament de Circulació en la xarxa viària.  

 Pel que fa a afavorir modes de mobilitat sostenible, s’han instal·lat 21 forquilles aparca bicicletes 

i a 5 ubicacions diferents 21 forquilles ‘U’ invertida d’aparca-bicicletes. 

 S’ha creat un nou tram de carrer de preferència per vianants, recepcionant el passatge de 

Francisco Pizarro, urbanitzat de plataforma única amb preferència per vianants i eliminant-ne 

l’aparcament.  

 S’ha fet l’estudi per l’execució d’obres d’ampliació de voreres a la cruïlla Altafulla-Sant Joaquim i 

c. de Josep Fradera i Llanes. 

 S’ha tallat el trànsit de pas des del c. de Mas Sant Jordi al c. del Nord mitjançant una pilona 

extraïble, pacificant aquest carrer residencial. 

 S’han reubicat miralls, senyalitzat algunes cantonades de groc  o s’ha senyalitzat passos de 

vianants a les cantonades evitant aparcament, millorant la visibilitat. També s’han disposat 

aparcaments de motocicletes per millorar la visibilitat directe. 

 S’han renovat senyals de perill per proximitat de nens i senyalització del camí escolar en els 

entorns de les escoles: Montserrat Solà, Angeleta Ferrer, Marta Mata, Els Menuts. Àngela 

Bransuela i Vista Alegre. 

 El Servei de Mobilitat, en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, també ha 

organitzat dotze activitats enfocades a promoure modes de mobilitat més sostenible, amb regal 

de targetes de bus i fundes per guardar les targetes als usuaris i participants.  

 

INDICADORS 
Nom Tipus 2010 2011 2012 2013 2014 

Senyals de trànsit nous Entorn 846 709 545 303 244 

Reserv. públiq. persones mobilit. reduïda(unitats) Entorn 153 166 180 196 197 

Metres de carril bici Entorn 8.700 8.700 8.940 8.940 10.500 

Pintat guals/reserv. estacionam. privativ.(unitat) Entorn 257 284 2.374 1.539 220 

Plaques de guals i reserves noves(unitats) Entorn 287 215 226 181 346 

Línies longitudinals carril (km). Manteniment Entorn 11 5 13 5 55 

Pintat passos vianants en doble component (m2) Entorn 1.435 921 849 839 2.814 

Suport de senyals nous (unitats) Entorn 605 520 466 348 293 

Bandes reductores de velocitat. (Total acumulat) Gestió 116 117 118 123 125 
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Longitud vials pacificats Gestió 30,50 30,90 32,50 34,50 34,50 

Línies longitudinals carril ( metres lineals) Gestió 6.070 8.030 20.595 4.213 2.002 

Centrals de zona Gestió 4 4 4 4 4 

Cruïlles semaforitzades Gestió 109 109 109 109 110 

Cruïlles centralitzades Gestió 68 70 70 70 75 

Cruïlles amb semàfors leds Gestió 109 109 109 109 110 

Cruïlles amb semàfors per invidents Gestió 47 47 47 47 48 

Semàfors totals Gestió 5120 5120 5120 5120 5160 

Semàfors de leds Gestió 5120 5120 5120 5120 5160 

Dispositius vianants invidents Gestió 222 222 222 222 228 

Punts de control "foto rojo" Gestió 2 2 2 2 3 

Punts de control d'aparcament per càmeres Gestió 3 3 3 3 3 

Punts de control d'accés per càmeres Gestió 1 1 1 1 1 

Punts de control d'accés per pilones Gestió 5 5 5 5 5 

Càmeres de gestió del trànsit (fixes i mòbils) Gestió 11 11 11 11 11 

Panell informatiu Gestió 1 1 1 1 1 

Equips de detectors per inducció magnètica Gestió 223 223 223 223 224 

Equips de detectors per ultrasons Gestió 0 0 0 3 3 

Equips de detectors per visió artificial. Gestió 7 12 12 12 13 

Plafó radar Gestió 1 1 1 1 1 

 

GRÀFICS 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ACUMULAT 

PRODUCTIVITAT (encàrrecs) GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 2014 

Plaques de guals /reserves 
obres 

11 20 19 26 37 136 35 23 4 13 8 14 346 

Pintat de zones de guals o 
reserves 

17 16 14 47 20 19 24 22 0 15 11 15 220 

Suports nous i mènsules 27 28 23 37 18 15 24 12 13 34 19 43 293 
Senyals de trànsit nous 23 23 14 34 14 12 16 8 27 30 15 28 244 
Pintat passos de vianants 
(m2) 

0 0 2 53 127 197 28 0 0 14 88 2.305 2.814 

Zones en ziga zaga (bus,taxi, 
CiD) 

4 1 1 12 0 1 3 0 2 4 3 1 32 

Línies longitudinals carrils 
(m lineal) 

9 26 864 122 25 118 13.113 6.070 8.030 20.595 4.213 2.002 55.187 
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SERVEI: MOBILITAT 

LÍNIA DE SERVEI: TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS 

DESCRIPCIÓ El Servei de Mobilitat gestiona el servei públic de transport col·lectiu 
urbà de viatgers a la ciutat de Mataró anomenat “Mataró Bus”, 
mitjançant la modalitat de gestió interessada. 

  

ACTUACIONS 

 En el 2014, s’ha creat una nova parada de bus a la línia 5 davant del nou CAP de la Ronda 

Joan Prim, incorporat el banner “Mou-te” al web municipal, fent un enllaç al router de la 

Generalitat de transport públic i revisat i actualitzat el plànol de serveis interurbans en el 

web municipal. 

També durant el 2014, s’han realitzat dues activitats del programa dirigit a alumnes de 

primària ‘Viatjo amb tu’ promogut per l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà. 

El transport públic, tan urbà com interurbà, en el 2014 ha tingut una tendència creixent. 

En l’àmbit urbà s’ha aturat la davallada d’anys anteriors i s’ha crescut a un bon ritme amb 

un total d’un 1,6 % de creixement, si veiem, però, exclusivament els viatgers de pagament 

el creixement ha estat del 3,6% i això ha permès junt amb l’aportació municipal dels 

darrers anys, eliminar el dèficit que arrossegàvem des del 2009 havent-nos posat al dia.  

El cost del servei de transport urbà de viatgers al 2014 ha estat de 29,13 € per habitant, 

0,84 € per viatge i 3,28 € per kilòmetre.  

 

 

INDICADORS 

 

Nom Tipus 2010 2011 2012 2013 2014 

Flota Mataró bus Entorn 26,75 27,00 27,00 27,00 27,00 

Km. comercials del Mataró bus Entorn 1.229.397 1.220.608 1.225.169 1.105.172 1.105.339 

Adquisició nous autobusos Gestió 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Evolució dels viatgers del transport 
urbà 

Impacte 4.811.845 4.789.808 4.349.767 4.244.018 4.311.393 

Viatgers de pagament (transport 
urbà) 

Recursos 
econòmics 

77,82 76,42 73,90 73,50 75,00 

Ingrés/km (transport públic urbà) 
Recursos 
econòmics 

2,32 2,32 2,24 2,34 2,51 

%Subvencionat Ajuntament/cost 
servei. 

Recursos 
econòmics 

42,76 43,33 54,98 70,20 70,36 

% Cost subvencionat altres 
administracions (bus) 

Recursos 
econòmics 

18,64 13,68 15,37 15,76 12,02 

% Viatgers amb títol individual 
(transport urbà) 

Recursos 
econòmics 

18,88 18,29 11,34 13,13 13,69 

 

Ingrés per viatger de transport Recursos 0,59 0,59 0,63 0,61 0,64 
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urbà. econòmics 

Subvenció municipal per viatger 
Recursos 
econòmics 

0,57 0,61 0,87 1,06 1,04 

Cost servei transport urbà per 
habitant 

Recursos 
econòmics 

52,33 54,46 55,23 51,86 51,29 

Cost per viatger 
Recursos 
econòmics 

1,34 1,40 1,58 1,52 1,48 

Utilització del transport públic 
mpal. (viatgers/dia) 

Entorn 13.183 13.213 11.885 11.596 11.812 

Índex de qualitat del transport 
(punts) 

Percepció 7,60 7,61 7,91 7,93 7,70 

       

       

GRÀFICS 
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COMPARATIVA VIATGERS INTERANUAL ACUMULAT
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VIATGERS TOTALS 

        2010 2011 2012 2013 2014 

Gener    4.660.608       4.837.400       4.767.551       4.338.664        4.237.975    

Febrer    4.659.963       4.856.273       4.732.284       4.312.918        4.253.095    

Març    4.666.616       4.862.143       4.691.098       4.266.660        4.285.194    

Abril    4.682.789       4.851.572       4.646.454       4.293.572        4.271.114    

Maig    4.685.661       4.879.779       4.598.727       4.276.107        4.275.981    

Juny    4.690.468       4.874.890       4.577.804       4.240.743        4.273.404    

Juliol    4.691.507       4.837.819       4.559.770       4.241.958        4.268.647    

Agost    4.708.266       4.833.852       4.529.237       4.224.636        4.261.707    

Setembre    4.722.278       4.838.526       4.452.108       4.229.382        4.279.051    

Octubre    4.750.961       4.825.881       4.438.822       4.238.674        4.289.643    

Novembre    4.798.536       4.813.539       4.390.516       4.239.702        4.294.608    

Desembre    4.811.845       4.789.808       4.349.767       4.244.018        4.311.393    
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Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTALS 

VIATGERS 
PAGAMENT 

266.539 257.797 272.420 258.726 281.831 262.992 287.776 201.099 268.504 320.436 282.667 270.764 3.231.551 

BITLLETS 46.820 41.022 46.291 45.929 49.200 51.026 61.814 46.583 50.872 52.088 47.325 51.241 590.211 

ATM 219.719 216.775 226.129 212.797 232.631 211.966 225.962 154.516 217.632 268.348 235.342 219.523 2.641.340 

VIATGERS 
NO 
PAGAMENT 

92.689 90.434 97.885 89.502 95.181 89.922 94.244 70.563 92.271 100.605 85.497 81.049 1.073.975 

C. BLAU 89.699 87.661 94.915 86.418 91.806 86.726 90.705 68.009 83.033 96.757 82.333 78.102 1.036.164 

P.ACOMPNY. 221 320 270 252 412 240 289 269 252 184 263 174 3.146 

T-2 116 126 105 111 104 74 73 45 80 256 93 166 1.349 

CORRESP. 1.992 1.736 1.940 2.062 2.151 2.173 2.323 1.668 2.243 2.450 2.065 2.000 24.803 

PASSI  
EMPR. 

661 591 655 659 708 709 854 572 796 958 743 607 8.513 

FESTA AL 
CEL         

5.867 
   

5.867 

TOTALS 359.228 348.231 370.305 348.228 377.012 352.914 382.020 271.662 360.775 421.041 368.164 351.813 4.311.393 
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SERVEI: MOBILITAT 

LÍNIA DE SERVEI: GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

DESCRIPCIÓ Gestió administrativa dels permisos de guals, estacionaments reservats i 
canvis de titulars en les llicències de taxi. 

  

ACTUACIONS 

  

Guals i Estacionaments Reservats :  pel que fa als guals, al 2014 s’ha fet una campanya de 

revisió de llicències de guals i estacionaments reservats i s’han revisat les llicències de 

guals i estacionaments reservats, en referència a la titularitat i vigència, adequant-les o bé 

procedint a la seva revocació recuperant així l’espai concedit. 

Per defunció del titular de la llicència de gual s’ha fet 184 requeriments al nou propietari, 

dels quals s’han tramitat 135 canvis de nom i s’han revocat 34 llicències.  

Pels casos d’aparcaments comunitaris que encara van a nom de constructors, s’han fet 

requeriments de 82 llicències, de les quals s’han adequat 23 llicències. La resta es troba en 

tràmit. 

Complementàriament, a mesura que es van detectant s’han requerit situacions de guals 

sense ús, guals amb canvi d’activitat econòmica o guals amb canvi de propietari del 

recinte. Conjuntament amb les sol·licituds arribades al servei s’han tramitat 297 

expedients de guals per diferents motius (canvis de nom, modificacions, altes i baixes). 

Pel que fa a estacionaments reservats s’han tramitat 62 expedients entre altes, baixes i 

modificacions per trasllats. 

En total doncs s’han fet 551 tràmits d’expedients de guals i estacionaments reservats. A 

finals de 2014 es comptabilitzen 4995 guals actius i 323 llicències de reserves 

d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. 

Llicències de taxi: pel que fa a llicències de taxi, del conjunt de 90 llicències, s’han tramitat 

12 canvis de vehicle, 4 transmissions de llicència, 1 permuta de dia de festiu intersetmanal 

entre 2 llicències i s’ha concedit 1 suspensió temporal de llicència. Pel que fa a nous 

conductors, s’han atorgat 2 carnets municipals de taxista.  

 

INDICADORS 

 

Nom Tipus 2010 2011 2012 2013 2014 

Renovacions permisos aparcament 
per a minusvàlids 

Gestió - 82 134 151 209 

Concessió nous permisos aparc. per a 
minusvàlids 

Gestió 200 153 190 156 176 
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GRÀFICS 
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SERVEI: MOBILITAT 

LÍNIA DE SERVEI: ZONA BLAVA 

DESCRIPCIÓ Les places d’aparcament regulades com a zona blava tenen la finalitat de 
fomentar una rotació elevada de vehicles en les zones de serveis, com 
són les zones comercials. L’objectiu és que el major nombre de persones 
es puguin beneficiar dels avantatges de poder estacionar el vehicle per 
fer les seves gestions.  

  

ACTUACIONS 

  
La situació d’estacionaments limitats i regulats per tiquet horari (zona blava), compta a 

finals de 2014 amb 984 places.  

Durant el mes d’agost, a diferència d’anys anteriors, va quedar sense servei tota la zona 2 i 

tota la zona 4.  A la zona 3 es va mantenir en funcionament la zona de Can Maitanquis per 

donar servei a aquell sector i al front marítim. La zona 1 va quedar parcialment sense 

funcionament ja que hi ha molta menys demanda. 

Plànol amb la distribució de places d’aparcament de superfície a l’any 2014: 
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INDICADORS 

 

Nom Tipus 2011 2012 2013 2014 

Vehicles estacionats Gestió 1.096.481 1.032.698 1.020.257 987.066 

Vehicles estacionats sense tiquet horari Gestió 16.548 15.550 15.503 8.200 

Vehicles denunciats per rebassar tiquet horari Gestió 28.719 30.409 32.405 24.015 

Denúncies anul·lades  Gestió 14.359 15.363 17.281 9.909 

 

GRÀFICS 

  

  

 

 

ANY 2014
VEHICLES 

ESTACIONATS

VEHICLES 

DENUNCIATS

SENSE 

TIQUET

REBASSAR 

TEMPS 

TIQUET 

HORARI

DENÚNCIES 

ANUL.LADES
% INFRACC. % ANUL.LAC.

GENER 86.282 1.619 700 919 641 1,88% 39,59%

FEBRER 83.412 1.458 516 942 463 1,75% 31,76%

MARÇ 91.021 1.849 571 1.278 733 2,03% 39,64%

ABRIL 81.790 2.009 718 1.291 755 2,46% 37,58%

MAIG 82.264 2.405 789 1.616 1.008 2,92% 41,91%

JUNY 88.234 2.151 698 1.453 976 2,44% 45,37%

JULIOL 91.801 2.620 786 1.834 1.134 2,85% 43,28%

AGOST 39.493 975 575 400 463 2,47% 47,49%

SETEMBRE 78.936 2.064 651 1.413 860 2,61% 41,67%

OCTUBRE 85.826 2.577 795 1.782 906 3,00% 35,16%

NOVEMBRE 90.120 2.283 694 1.589 1.057 2,53% 46,30%

DESEMBRE 87.887 2.005 707 1.298 913 2,28% 45,54%

TOTAL 987.066 24.015 8.200 15.815 9.909 2,43% 41,26%  
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SERVEI: MOBILITAT 

LÍNIA DE SERVEI: APARCAMENTS 

DESCRIPCIÓ El Servei de Mobilitat gestiona també les places en calçada de guals, solars i 

els aparcaments reservats a persones amb mobilitat reduïda. 

  

ACTUACIONS 

  

Sobre la situació de l’aparcament a la ciutat, a partir de les dades de places en calçada, guals, 

solars i altres aparcaments (Estació Rodalies, Port...), i de la darrera dada de vehicles (Font 

IDESCAT) disponible , el balanç és: 

 

Si bé no es reparteix d’igual manera a tota la ciutat, sinó que hi ha sectors amb dèficit 

infraestructural residencial positiu, en comparació amb altres sectors on hi ha superàvit 

d’aparcament, si bé durant el dia donada la mobilitat obligada pot veure’s alterat aquest 

equilibri de forma diferent. Altrament les places dins d’aparcaments construïts directa o 

indirectament  per l’Ajuntament són 6.548,  tant per residents com per rotació. 

D’estacionaments reservats públics en calçada per a persones amb mobilitat reduïda es 

comptabilitzen 197 places.  

 

INDICADORS 

 

Nom Tipus 2011 2012 2013 2014 

Aparcaments per a motocicletes 
(places) Gestió 3.391 3.543 3.687 3.736 

Aparcaments per a bicicletes (1 
forquilla=2 bicis) Gestió 1.661 1.693 1.725 1.748 

 

places 
GUALS 38.891          
CARRERS 23.455          
SOLARS I ALTRES APARCAMENTS 9.055            
TOTAL PLACES 71.401          

vehicles 
TURISMES 48.304          
VEHICLES INDUSTRIALS 10.048          
TOTAL VEHICLES 58.352          

Diferència 13.049          
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GRÀFICS 

 

 

 

 

 

Aparcament

Abans 

2001 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CRISTINA-EL RIEROT 11

MERCAT PLAÇA DE CUBA 35

TECNOCAMPUS 464

EDIFICI TERCIARI A EL RENGLE 315

POLIESPORTIU C. EUSKADI 88

CAMI RAL - C. DE L'HOSPITAL 45

CAN GASSOL 12

PARC DE PALAU 243

AV. JAUME RECODER 40

LA LLANTIA 97

RONDA RAFAEL ESTRANY II 277

CARLEMANY 69

CAFE DE MAR 43

VALLVERIC 46

PL. OCCITÀNIA 224

PARC DE CERDANYOLA 266

ESCOLA-BRESSOL "ELS MENUTS" 34

C. TERRASSA POLIESPORTIU CIRERA 89

RONDA RAFAEL ESTRANY - SUPERFICIE 200

ESCOLA-BRESSOL "EL TABALET" 36

PL. GATASSA 80

CAN XAMMAR - II 150

SOLIS 36 42

RONDA TARRADELLAS - SUPERFICIE 298

CENTRE LOGISTIC (CAMIONS) 182

C/ COLOM 46

PL. GRANOLLERS 245

JAUME COMAS 84

CAN XAMMAR - I 163

PARC CENTRAL 246

ROCAFONDA 201

CAL COLLUT 25

PL. TOMAS I VALIENTE 183

PL. TERESES 337

RDA. RAFAEL ESTRANY SABA 90

PL. SANTA ANNA 307

PL. DE LA BRISA 93

PL. ONZE DE SETEMBRE 492

APARCAMENT LLIURE RONDA BELLAVISTA 160

APARCAMENT CAN MAITANQUIS (ZONA BLAVA) 177

APARCAMENT DEU DE GENER (ZONA BLAVA) 27

CLOS ARQUEOLOGIC 250

SUMA 2.116 472 163 845 46 272 236 613 815 57 902 11

ACUMULAT 2.116 2.588 2.751 3.596 3.642 3.914 4.150 4.763 5.578 5.635 6.537 6.548

(1) Construits per l'Ajuntament o bé mitjançant conveni amb un promotor privat.

Aparcament en superfície

Aparcament gestionat per PUMSA

POSADA EN SERVEI D'APARCAMENTS IMPULSATS PER L'AJUNTAMENT (1)
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08.05 PRESSUPOST 

 

En què es gasta?   

    

DESPESES 2014 2013 
Percentatge (%) 
 2014-2013 

DESPESA CORRENT en: 5.983.329,26 € 5.985.437,25 € -0,04  

Personal        338.549,91 €         345.593,08 €  -2,0 

Manteniment de semàfors i 
senyalització viària 

429.580,27 € 389.920,67 € 10,2 

Concessió Zones blaves 708.783,14 € 712.169,20 € -0,5 

Estudis d'aparcaments   4.023,25 € -100,0 

Transport públic 4.506.415,94 € 4.533.731,05 € -0,6 

INVERSIONS en: 51.345,97 € 715.118,11 € -92,82  

Videovigilància trànsit   46.043,11 € -100,0 

Aportacions empreses municipals   669.075,00 € -100,0 

Inversions Zones blaves 51.345,97 €   100,0 

TOTAL 6.034.675,23 € 6.700.555,36 € -9,94  

    

 

Per quins conceptes s’ingressa? 

   

INGRESSOS 2014 2013 
Percentatge 
(%) 2014-2013 

Llicències autotaxi 2.567,24 € 597,61 € 329,6 

Guals 93.364,45 € 84.776,35 € 10,1 

Zones blaves 1.350.511,82 € 1.419.909,15 € -4,9 

Subvencions al transport públic 1.000.103,88 € 815.497,97 € 22,6 

Altres ingressos  92,85 € -100,0 

TOTAL 2.446.547,39 € 2.320.873,93 € 5,41  
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09.SERVEI D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

 

09.01 INTRODUCCIÓ 
El Servei d’Equipaments Municipals és una oficina tècnica formada per arquitectes, arquitectes 

tècnics, enginyers tècnics i delineants creat a resultes d’una modificació en l’estructura 

organitzativa municipal iniciada el desembre de 2012 i culminada a finals del primer trimestre 

de 2013. Els diferents organismes autònoms s’incorporen a l’estructura municipal i l’antic 

Servei d’Obres evoluciona cap a un Servei d’Equipaments Municipals, estructurat en les 

Seccions d’ Edificis Educatius i Esportius, i Edificis Culturals, Cívics, Administratius i Mercats. 

També disposa de la Unitat Tècnica d’Instal·lacions i de la Unitat Tècnica d’Edificació. 

 

09.02 MISSIÓ 

Organitzar i gestionar les polítiques de manteniment i les noves inversions de millora dels 

equipaments municipals, aplicant les actuacions normatives, preventives i correctives 

corresponents, d’acord amb criteris d’eficàcia, eficiència i qualitat. 
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09.03 ACOMPLIMENT ACCIONS PAM 2014 

EIX 1. MATARÓ EMPRENEDORA I INNOVADORA 
ÀMBIT 1.2. COMPETITIVITAT DE LES EMPRESES 
 

1.2.29.2. Redactar el projecte del mercat i entorns de la Plaça Gran.  25% 

 

EIX 3. MATARÓ EQUILIBRADA I SOSTENIBLE 
ÀMBIT 3.5. OBRES MUNICIPALS 
 

3.5.13.1. Unificar les bases de dades gràfiques i numèriques que actualment  tenen 
els  diferents serveis municipals 

100% 

3.5.13.2. Inspeccionar amb criteris tècnics els diferents edificis municipals (ITE) i 
elaborar auditories energètiques.  

100% 

3.5.13.3.  Incorporar en els contractes de manteniment normatiu, preventiu i 
correctiu aquells edificis procedents dels antics organismes autònoms  

100% 

3.5.13.4.  Proposar actuacions per millorar l'estalvi energètic dels equipaments 
municipals 

100% 

3.5.13.5.  Definir una estratègia de gestió per als 10 edificis que tenen major consum 
energètic. 

0% 

3.5.14.1.  Desenvolupar els diferents projectes previstos en la subvenció de la Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015. 

100% 

3.5.14.2.  Redactar el projecte executiu de la Casa de la cultura popular  50% 
3.5.14.3. Redactar el projecte executiu de l'equipament cívic als carrers Transversal i 
Muntanya 

0% 

3.5.14.4. Execució de les obres d'ampliació de la nova escola d'adults Can Noè   100% 
3.5.14.5. Seguiment de la redacció del projecte executiu de la nova escola Angeleta 
Ferrer 

100% 

3.5.14.10. Seguir adaptant els espais de l'escola municipal de música per adequar-
los als ensenyaments que imparteixen i a les necessitats de coordinació i gestió.  

100% 

3.5.14.11. Concreció de la ubicació idònia i treballs per la redacció del projecte de 
nou casal per a la gent gran a la Llàntia.   
 

75% 

 

EIX 9. MATARÓ CULTURAL 
ÀMBIT 9.1. CULTURA I CIUTAT 
 

9.1.11.4. Redacció d'un projecte de museïtzació de les restes del forn terrissaire de 
la vil·la romana dels Caputxins. *Proposta del Consell Territorial de Rocafonda-
Palau-Escorxador.   

25% 

 

Grau d’execució: 100%.  

S'ha unificat la llista d'equipaments municipals entre diferents departaments i s'estan 

introduint dades al programa de gestió Rosmiman. 

S'han instal·lat mesuradors de consum elèctric en diferents circuïts dels següents edificis: 

Can Palauet, El Carreró, Piscina Municipal i Institut Miquel Biada.  
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Es van incorporant en els nous contractes els edificis procedents de: Cultura, Ensenyament, 

Esports i Promoció Econòmica. 

S’han adequat els Plecs de prescripcions tècniques per incorporar en els contractes de 

manteniment els edificis procedents dels antics organismes autònoms.  

S’està treballant en la redacció dels Plecs de prescripcions tècniques per al manteniment 

correctiu dels edificis a través d’un acord marc. 

S'han modificat els contractes de subministrament elèctric a 49 equipaments municipals 

ajustant els consums reals a la tarifa aplicable, aconseguint un estalvi de 100.669 €/any i 

s’estan fent actuacions de millora en els següents edificis: Can Palauet, El Carreró, Piscina 

Municipal i Institut Miquel Biada per millorar l'estalvi energètic. 

S'estan desenvolupant els projectes i actuacions previstes pel 2014: Can Noè, el seguiment 

del projecte de l’escola Angeleta Ferrer;  actuacions generals de condicionament  i 

adequació a la seu central de l’Escola Municipal de Música. 

Grau d’execució: 75%: 

S’estan valorant diferents opcions per a la ubicació del nou casal de la gent gran de la 

Llàntia en funció de les oportunitats que poden sorgir al territori.  

Grau d’execució: 25%.  

Projecte millora plaça Gran: la subvenció prevista no ha arribat I s’han pogut definir unes 

primers intervencions de millora a l'edifici del Rengle i entorn Plaça Gran compatibles amb 

el que pugui determinar el futur projecte. Pendent de programació la redacció del projecte 

en funció de la disponibilitat del finançament total. 

Casa Cultura Popular: s’ha passat a PUMSA, com a Administració actuant del sector de 

planejament, la gestió de la redacció del projecte executiu de la Casa de la Cultura Popular. 

El 25% d’aquesta acció correspon a la redacció de l’avantprojecte redactat pels tècnic del 

Servei d’Equipaments Municipals. 

Projecte museïtzació de les restes del forn terrissaire de la vil·la romana dels Caputxins: 

Hem començat a treballar el projecte tant bon punt ens han donat les directrius des de la 

Direcció de Cultura. En aquests moments estem en fase de redacció del projecte. 

Grau d’execució: 0%.  

L’estratègia de gestió energètic en relació a la totalitat dels equipaments municipals amb el 

coneixement previ de l’inventari. La gestió energètica s’ha traspassat al Servei de 

Desenvolupament Sostenible, creat el juny de 2014. 

C/Muntanya: no disponibilitat de Recursos. Pendent de definir el programa d'usos del nou 

equipament 
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09.04 PROGRAMES X LÍNIES DE SERVEI 

 

Les funcions bàsiques que té assignades són: 

- Línia de servei 1: Manteniment dels equipaments municipals 

o Normatiu 

o Correctiu 

o Preventiu 

- Línia de servei 2: Construcció i reforma d’equipaments 
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Fig.- inventari d’equipaments 

SERVEI: EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

LÍNIA DE SERVEI: MANTENIMENT DELS EQUIPAMENTS 

MUNICIPALS 

DESCRIPCIÓ Mantenir l’inventari dels edificis i instal·lacions municipals, elaborar plans de 
manteniment i realitzar les accions de manteniment normatiu, preventiu i correctiu 
dels equipaments municipals. 

  

ACTUACIONS 

  
Per al compliment del manteniment normatiu, la incorporació del manteniment dels nous 

equipaments municipals provinents dels organismes autònoms ha comportat la identificació dels 

seus elements (aparells elevadors, sistemes d’alarmes, equips de climatització, instal·lacions 

elèctriques, calderes de calefacció, instal·lacions d’extinció d’incendis, parallamps, portes 

automàtiques...) i s’han adequat el plecs de prescripcions tècniques per incorporar en els 

contractes de manteniment els edificis procedents dels antics organismes autònoms dels 

següents contractes: 

- Aparells elevadors 
- Alarmes 
- Instal·lacions de 

climatització 
- Instal·lacions 

d’electricitat 
- Prevenció de 

legionel·losi 
- Instal·lacions de 

lampisteria 
- Parallamps 
- Instal·lacions 

d’extinció 
 

S’està treballant en la 

redacció dels Plecs de 

prescripcions tècniques per 

al manteniment correctiu dels edificis a través d’un acord marc, incorporant els treballs de : 

- Ram paleta 
- Pintura 
- Fusteria de fusta 
- Fusteria d’alumini 
- Vidres 
- Serralleria 
- Neteja i desembossaments 
 

Pel que fa al manteniment correctiu (deteriorament d’elements de l’edifici, avaries, vandalisme, 

desgast a causa de l’ús...) s’han ampliat aquells contractes que eren vigents amb l’aportació 
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econòmica que disposaven els diferents organismes autònoms: treballs de fusteria, pintura, 

serralleria, paleta, desembossaments de baixants i clavegueres... També s’han ampliat els 

contractes de subministrament de materials (lampisteria, electricitat, obra, pintura, ferreteria, 

lloguer de maquinària...) per a actuacions realitzades pel personal municipal de la Secció d’Oficis 

del Servei d’Espais Públics (personal de brigada). 

El manteniment preventiu (actuacions periòdiques que, a banda de millorar les condicions dels 

edificis, allarguen la vida útil dels diferents elements mantinguts) és l’assignatura pendent de 

l’Ajuntament, ja que els manteniment normatius i correctius es mengen la totalitat de 

disponibilitat pressupostària actual. En aquests moments, i per manca de pressupost, gairebé no 

es pot plantejar una política preventiva en els equipaments municipals, i només es pot fer front a 

actuacions de treballs de pintura quan hi ha disponibilitat a través de plans d’ocupació 

subvencionats per altres administracions. 

S'han modificat els contractes de subministrament elèctric a 49 equipaments municipals ajustant 

els consums reals a la tarifa aplicable, aconseguint un estalvi de 100.669 €/any i s’estan fent 

actuacions de millora en els següents edificis: Can Palauet, El Carreró, Piscina Municipal i Institut 

Miquel Biada per millorar l'estalvi energètic. 

INDICADORS 
 

Nom Tipus 2011 2012 2013 2014 

m2 sostre mantingut edificis municipals
2
 Entorn 55.955 55.955 91.464 58.782 

m2 sostre mantingut Institut Miquel Biada Gestió - - 4.090 4.090 

m2 sostre mantingut edificis Promoció 
Econòmica Gestió - - 3.830 3.830 

m2 sostre mantingut escoles bressol Gestió 
  

10.136 10.187 

m2 sostre mantingut edificis escolars Gestió 63.358 63.358 63.373 66.631 

m2 sostre mantingut edificis culturals Gestió 
  

23.346 28.464 

m2 sostre mantingut edificis esportius Gestió 
  

28.462 27.762 

m2 sostre mantingut mercats Gestió 
  

3.447 3.813 

Edificis municipals: número entitats Gestió - - 148 74 

Edificis escoles bressol Gestió 
  

9 9 

Edificis escolars Gestió 
  

31 31 

Edificis culturals Gestió 
  

13 21 

Edificis esportius Gestió 
  

48 25 

Mercats Gestió 
  

4 6 

Evolució m2 equipaments mantinguts Gestió 119.313 119.313 201.436 200.194 

Evolució pressupost despesa corrent Cost 
559.862,01 
€ 

559.602,00 
€ 

979.225,80 
€ 

1.015.345,80 
€ 

 

                                                           
2
 En el 2013 es van comptabilitzar 74 habitatges de titularitat municipal que en el 2014 han passat a PUMSA. En el 2014 també 

s'han comptabilitzat les pistes de petanca amb gestió de club esportiu i s’han acabat d'actualitzar els inventaris després de les 

incorporacions dels organismes autònoms. 
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INDICADORS 

 

NÚM TIPOLOGIA D'EQUIPAMENT m2 

EDIFICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 3.830,00 

1 EDIFICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 3.830,00 

ESCOLES BRESSOL 
 

10.187,10 

9 ESCOLES BRESSOL 10.187,10 

EDIFICIS ESCOLARS 
 

66.630,61 

20 ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 57.963,61 

1 ESCOLA DE MÚSICA 954,00 

1 ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL 3.326,00 

5 ESCOLES DE FORMACIÓ D’ADULTS 4.387,00 

4 EDIFICIS ASSOCIATS A CENTRES EDUC.  

INSTITUT MIQUEL BIADA 
 

4.090,00 

1 INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 4.090,00 

EDIFICIS CULTURALS 
 

28.464,00 

1 TEATRE 
 

2.451,00 

2 CENTRES DE CREACIÓ ARTÍSTICA 982,00 

2 BIBLIOTEQUES 5.402,00 

3 MUSEUS 
 

5.230,00 

1 RECINTE ARQUEOLÒGIC 7.285,00 

12 ALTRES EQUIPAMENTS CULTURALS 7.114,00 

EDIFICIS ESPORTIUS 
 

27.762,00 

9 CAMPS DE FUTBOL 4.472,00 

5 POLIESPORTIUS COBERTS 19.249,38 

1 ESTADI D’ATLETISME  
3 PISTES POLIESPORTIVES 228,62 

1 CAMP DE HOQUEI HERBA 75,00 

1 PISCINA MUNICIPAL 2.443,00 

1 VELÒDROM 
 

345,00 

3 ZONES DE PETANCA I VARIS 246,00 

 
PISTES DE SKATES 

 
1 CIRCUÏT DE CROSS I FOOTING 

 
EDIFICIS DE MERCATS I FIRES 3.813,00 

1 EDIFICI DE FIRES 366,00 

2 MERCATS MUNICIPALS 3.447,00 

3 GUINGUETES 
 

ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS 55.417,89 

16 EDIFICIS ADMINISTRATIUS 25.727,95 

7 CENTRES CÍVICS 8.779,00 

22 CENTRES SOCIALS 7.483,67 

9 CASALS PER A LA GENT GRAN 4.801,00 

3 CASALS DE JOVES 1.554,00 

11 ALTRES EQUIPAMENTS CÍVICS I SOCIALS 5.364,27 

1 VIVER MUNICIPAL 1.425,00 

5 WC EN PARCS I ZONES VERDES 283,00 

168 
 

TOTAL 200.194,60 
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GRÀFICS 
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SERVEI: EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

LÍNIA DE SERVEI: CONSTRUCCIÓ I REFORMA D’EQUIPAMENTS 

DESCRIPCIÓ Redactar estudis i projectes d’obres, dirigir l’execució i informar dels projectes d’obres 
d’edificació d’equipaments públics promoguts per altres administracions que hagi de 
mantenir l’Ajuntament. 

  

ACTUACIONS 

  

La construcció i reforma d’equipaments és una inversió i depèn de la disponibilitat econòmica de 

l’Ajuntament i/o de l’aportació de subvencions d’altres administracions. Emmarcat en l’acció PAM: 

3.5.14.1.  Desenvolupar els diferents projectes previstos en la subvenció de la Xarxa de Governs 

Locals 2012-2015. 

Projectes redactats i obres acabades al 2014 3 

Inversió en equipaments esportius.  
400300 34213Z 63200 Pressupost: 112.700,39 € 

 EE010 Poliesportiu Eusebi Millan:  
Canvi de joc de pals de voleibol  

1.002,73 € 

 EE013 Poliesportiu Euskadi:  
Correctiu de parallamps i modificació alarma d’intrusió i foc 

2.342,27 € 

 EE018 Poliesportiu Jaume Parera:  
Correctiu de parallamps  

2.537,37 € 

 EE019 Poliesportiu Teresa Ma. Roca i Vallmajor: 
 2 jocs de porteries de futbol sala 

3.188,35 € 

 EE009 Camp Municipal de Futbol de Pla d’en Boet:   
Reparació de goteres de vestidors 

9.000,00 € 

 EE023 Camp Municipal d’Esports “El Centenari”:  
Canvi de banquetes jugadors  

5.845,86 € 

 EE027 Camp Municipal de Futbol de Cirera:  
Reparació de vestidors,  proteccions antivandàliques dels quadres elèctrics i 
compra de nou mòdul  

12.907,20 € 

 EE041 Camp Municipal de Futbol de Rocafonda:  
Proteccions antivandàliques dels quadres elèctrics 

1.805,20 € 

 EE022 Piscina municipal:  
Millora gimnàs i sala annexa, canvi dipòsit APQ6, subministrament 11 bancs 
piscina, canvi de sorra dels filtres i instal·lació de climatització al despatx 

56.703,49 € 

 EE029 Estadi d’Atletisme:  
Pintat de línies del paviment sintètic, obertures a la torre de control i 
proteccions antivandàliques dels quadres elèctrics 

17.367,92 € 

 

 

                                                           
3
 Els imports corresponen a preus d’adjudicació. Els costos liquidats a l’any 2014 es poden consultar a 

l’apartat de pressupost. 
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Inversió en equipaments esportius.  

400300 34212Z 63200 Pressupost : 298.800,94 € 

EE037 Camp Municipal de Futbol de Vista Alegre-Molins:  
Pavimentació de gespa artificial, nou enllumenat i porteries, ampliació de 
potència elèctrica, tala i poda d’arbres 

298.800,94 € 

 

Inversió en altres equipaments  

400300 32003Z 63200 Pressupost : 62.923,14 € 

 ED235 Vil·la romana de Torre Llauder:  
Millores de l’enllumenat i nova retolació del clos arqueològic  

26.805,29 € 

 
ED301 Can Marfà. Museu tèxtil (nau curta):  
Subministrament elèctric de socors  

756,84 € 

 
ED090 CS Les Esmandies:  
Instal·lació de barri i barana de protecció a l’exterior de l’edifici 

3.107,26 € 

 
ED100 Edifici Via Pública:  
Adequació sala d’informàtica  

18.210,40 € 

 
ED012 Auditori Parc de Cerdanyola:  
Ampliació alarma contra incendis  

1.436,36 € 

 
ED261 Residència Sant Josep:  
Recalçament fonamentació i arranjament de fissures de la façana 

6.553,36 € 

 
Actuacions col·lectives diverses:  
Mesures correctives de parallamps en 8 equipaments municipals  

6.053,63 € 
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Projectes redactats i obres en licitació o execució 4 

En equipaments educatius. Pressupost: 71. 498,25 € 

 
ED194 Escola Bressol de Cerdanyola:  
FASE 1 protecció de baranes, WC adaptat i adequació de 3 mòduls de 
canviadors 

60.000,00 € 

 
ED195 Escola Bressol La Riereta:  
Actuacions de correcció zones de canviadors i serveis de les aules, pendent de 
liquidació de les obres  

11.498,25 € 

En equipaments esportius. Pressupost :  189.912,00 € 

 
EE013 Poliesportiu Euskadi:  
Compra del 2n marcador 

5.166,70 € 

 
EE018 Poliesportiu Jaume Parera:  
Substitució de graderia plegable i compra de consola de recanvi del marcador  

59.604,59 € 

 
EE023 Camp Municipal de Futbol “El Centenari”:  
Arranjament de graderia  

49.736,00 € 

 
EE037 Camp Municipal de Futbol de Vista Alegre-Molins:  
Projecte complementari d’instal·lació de gespa artificial 

75.404,71 € 

En altres equipaments. Pressupost: 574.119,16 € 

 
ED001 Casa de la Palmera:  
Enderroc d’edificació annexa, nou mòdul, paviments exteriors, nova caldera i 
obertura de paret interior 

43.963,00 

 
ED003 Centre Cívic Pla d’en Boet:  
Nou sistema d’aplacat de façana  4.431,78 € 

 
ED028 Edifici de la Presó:  
Reparació de cobertes, baixants i escomeses de l’edifici 81.466,42 € 

 
ED032 Local c. Siete Partidas, 2-4:  
Rehabilitació del local i noves demandes AVV  36.113,51 € 

 
ED034 Espai Gatassa:  
Adequació local com espai gent gran i espais exteriors 179.606,71 € 

 
ED074 Local CEO, Jama Kafo, GIMM i aules c. Montserrat Cuadrada 27-29: 
Barana per evitar accés a les cobertes  15.997,05 € 

 
ED097 Centre Social Pl. Espanya, 1:  
Reparació de patologies estructurals  78.373,44 € 

 
ED102 Can Palauet:  
Millores aire condicionat 10.500,00 € 

 
ED142 Local carrer Churruca, 88:  
Adequació del local al programa d’usos de CIRD i SIE 123.694,25 € 

 

 

                                                           
4
 Els imports són de pressupost inicial.  
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Pressupost disponible – superfícies a mantenir 

Any Capítol II Capítol VI SUPERFÍCIES (m2) 

2007 620.512,00 € 510.915,00 € 77.994,00 

2008 592.912,00 € 1.206.000,00 € 78.948,00 

2009 559.412,00 € 600.000,00 € 79.279,00 

2010 503.712,00 € 261.000,00 € 87.829,00 

2011 559.862,01 € 146.878,99 € 119.313,00 

2012 559.602,00 € 39.691,67 € 119.313,00 

2013 979.225,80 € 408.044,25 € 201.436,33 

2014 1.015.345,80 € 622.112,50 € 200.194,60 
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09.05 PRESSUPOST  

En què es gasta? 

 

  DESPESES 2014 2013 
PERCENTATGE 
(%) 2014-2013 

DESPESA CORRENT en: 1.615.295,44 € 641.996,56 € 151,60 

Personal 672.019,77 € 641.996,56 € 4,7 

Manteniment d'escoles bressol 270.932,50 €     

Manteniment Institut Miquel Biada 19.419,64 €     

Manteniment equipaments esportius 136.490,39 €     

Manteniment edificis culturals 113.815,09 €     

Manteniment d'edificis municipals 365.293,63 €     

Manteniment de mercats 37.324,42 €     

INVERSIONS en: 1.011.412,12 € 2.031.105,70 € -50,20 

Equipament EAIA i casals gent gran 10.976,76 € 16.745,55 € -34,4 

Rehabilitació habitatges de promoció social 11.288,51 € 24.844,37 € -54,6 

Centres de joventut i dona          9.640,03 €    100,0 

Altres equipaments educatius 34.504,77 €   100,0 

Centres de preescolar i primària 388.597,24 € 173.136,55 € 124,4 

Centres de secundària: IES M. Biada  6.620,80 €   100,0 

Edificis culturals 44.398,72 € 42.728,06 € 3,9 

Instal·lacions esportives 422.237,03 € 80.753,30 € 422,9 

Reposició d'edificis de serveis generals 36.434,96 € 13.823,04 € 163,6 

Equipaments cívics i biblioteques 33.133,42 € 332.114,27 € -90,0 

Atenció ciutadana 13.579,88 € 
 

100,0 

Nau de Can Marfà 
 

5.079,06 € -100,0 

Aportacions empreses municipals 
 

1.246.221,60 € -100,0 

Inversions a les Cinc Sènies 
 

95.659,90 € -100,0 

TOTAL 2.626.707,56 € 2.673.102,26 € -1,74 
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Per quins conceptes s’ingressa? 

 

 

 

 

 
 

   

INGRESSOS 2014 2013 
PERCENTATGE 
(%) 2014-2013 

Manteniment d’instal·lacions 10.791,43 € 
 

100,0 

Subvencions Generalitat 245.083,90 € 
 

100,0 

Assegurança esports 
 

13.496,85 € -100,0 

Llei de barris Rocafonda-Palau 
 

408.229,18 € -100,0 

Llei de barris Cerdanyola 
 

348.773,04 € -100,0 

Subvenció PUOSC- entorns biblioteca Antoni 
Comas 

 
80.028,37 € -100,0 

Subvenció XMBQ 
 

21.741,28 € -100,0 

Subvencions Diputació de Barcelona 1.732.759,80 € 95.659,90 € 1711,4 

TOTAL 1.988.635,13 € 967.928,62 € 105,45 
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010. SERVEI D’ESPAIS PÚBLICS 

 

10.01 INTRODUCCIÓ 
El Servei d’Espais Públics és una evolució de l’anterior Servei de Manteniment i Serveis a 

resultes de la modificació organitzativa municipal iniciada el desembre del 2012 i finalitzada a 

finals del primer trimestre del 2013. 

Amb aquesta nova organització el Servei s’estructura en quatre seccions:  secció de jardineria, 

secció d’obres i serveis, secció d’infraestructures i secció de vialitat i serveis, a les que s’ha 

d’afegir la unitat de residus. Mitjançant les quals es dona compliment a les competències 

adscrites al Servei en quan al manteniment de la via publica (paviment i mobiliari urbà i 

plaques de carrers), al manteniment de la jardineria (zones verdes, solars, parcs i arbrat en 

general), al manteniment de l’enllumenat públic, a la atorgació de llicencies d’obres a la via 

publica, i a la neteja dels carrers i platges i a la recollida de residus, domiciliaries i comercials 

de la ciutat. I també la gestió del magatzem municipal, treballs de trasllats i muntatges i 

desmuntatges d’infraestructures de festes, etc. 

10.02 MISSIÓ 
 

 

Organitzar i realitzar les actuacions de manteniment de les infraestructures i altres elements 

que composen l’espai públic municipal, d’acord amb les polítiques establertes, per tal 

d’allargar la seva vida útil i satisfer les expectatives dels ciutadans. 
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10.03 ACOMPLIMENT ACCIONS PAM 2014 

EIX 1. MATARÓ EMPRENEDORA I INNOVADORA 
ÀMBIT 1.1. EMPRESA  
 

1.1.11.1.  Redactar la Carta de Serveis del Servei de Manteniment i Serveis  50% 

 

EIX 3. MATARÓ EQUILIBRADA I SOSTENIBLE 
ÀMBIT 3.1. URBANISME 
 

3.1.10.3. Redacció del Pla especial del catàleg d'elements naturals de Mataró. 
*Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de Patrimoni Arquitectònic i 
Ambiental. 

100% 

 

EIX 3. MATARÓ EQUILIBRADA I SOSTENIBLE 
ÀMBIT 3.3. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 

3.3.9.11. Redactar una proposta de recuperació de les Rieres de Sant Simó i 
d'Argentona. *Proposta del Consell Municipal de Medi Ambient.  

0% 

 

EIX 3. MATARÓ EQUILIBRADA I SOSTENIBLE 
ÀMBIT 3.5. OBRES MUNICIPALS 
 

3.5.12.1. Redacció i execució del projecte de renovació i manteniment de paviments 
urbans a desenvolupar dins del marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" 
de la Diputació de Barcelona. *Relacionat amb una proposta del Consell Territorial 
de Via Europa-La Llàntia.   

75% 

3.5.12.2. Actualització de l'auditoria i inventari dels paviments de la ciutat  50% 
3.5.12.3. Redacció, aprovació i execució del projecte d'urbanització del carrer Cuba i 
entorns de la Plaça de les Tereses. (finançament FEDER)   

50% 

3.5.12.4. Peatonalització del Carrer de Sant Joan Bosco   100% 
3.5.14.7. Obrir a la ciutadania el pati de l'antic Cafè Nou un cop acabades les obres 
d'arranjament.   

100% 

3.5.14.8. Estudiar la millora de l'entorn del Clos Arqueològic. *Proposta del Consell 
Territorial del Pla d'en Boet-Peramàs . 

0% 

3.5.14.9. Realitzar una proposta d'usos provisionals en solars municipals buits amb 
la finalitat de regenerar el teixit urbà i induir dinamisme social a l'entorn. 
*Relacionat amb una proposta del Consell Territorial del Centre-Eixample-Havana, 
del Consell Territorial de Rocafonda-Palau-Escorxador, del Consell Municipal de 
Solidaritat, Cooperació i Convivència i del Consell d'Urbanisme.   

100% 
 

 

EIX 3. MATARÓ EQUILIBRADA I SOSTENIBLE 
ÀMBIT 3.7. VIA PÚBLICA 
 

3.7.14.1. Desenvolupar, pel que fa a l'any 2014, el Pla de Reducció de Residus 2012-
2020   

0% 

3.7.14.2. Proposta d'homologació de gestors privats per a la recollida de residus 
comercials en el terme de Mataró.   

50% 

3.7.14.3. Aprovació dels Plecs de Condicions Tècniques i posada en funcionament 
del nou contracte de recollida de residus i neteja viària   

100% 

3.7.15.1. Redacció i execució dels projectes de millores i d'adequació de parcs i 
zones verdes a desenvolupar dins del marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-
2015" de la Diputació de Barcelona   

100% 

3.7.15.2. Revisió del Pla Director de l'Arbrat Viari de la ciutat   0% 
3.7.15.3. Aprovació dels Plecs de condicions tècniques i posada en funcionament del 
nou contracte de manteniment de la jardineria de Mataró. 

100% 
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3.7.15.4. Aprovació dels Plecs de condicions tècniques i posada en funcionament del 
nou contracte de neteja de les zones verdes de la ciutat  

100% 

3.7.15.5. Revisió del Pla de Manteniment de la platja i front marítim   100% 
3.7.15.6. Realitzar un estudi acústic del parc i redactar una proposta de reducció del 
soroll en aquelles zones d'estada. *Proposta del Consell Municipal de Medi 
Ambient.   

0% 

3.7.15.7. Realitzar el manteniment dels arbres inventariats de l'espai públic. 
*Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de Patrimoni Arquitectònic i 
Ambiental.   

100% 

3.7.15.8. Executar mitjançant la programació 2013-2014 de la Concertació Xarxa de 
Governs Locals una part del Pla de millora del mobiliari i àrees de jocs infantils, 
entre les que ja es preveu la dels Jardins de l'Escorxador per completar l'entorn de la 
nova BAC i atesa la seva proximitat a l'EB Els Menuts.   

100% 

3.7.15.9. Estudi i valoració dels exemplars a reposar dins la xarxa d'arbrat, per a 
establir prioritats i valoració econòmica a partir de la qual procedir a la reposició 
segons disponibilitat de recursos.   

100% 

3.7.16.1. Redacció del Pla Director de l'enllumenat públic  75% 
3.7.16.2. Aprovació dels Plecs de condicions tècniques i posada en funcionament del 
nou contracte de manteniment integral de l'enllumenat públic   

100% 

3.7.16.3. Redacció del protocol de tractament contra la legionel·la de les 
instal·lacions d'aigua de les dutxes de la platja   

0% 

3.7.16.4. Estudi de la col•locació de bancs en els recorreguts de vianants mes 
freqüentats dins del casc urbà   

50% 

3.7.16.5.  Realitzar un estudi de la necessitat de cobriment d'escocells de la ciutat 
per millorar l'accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques de la xarxa viaria 
de la ciutat   

50% 

3.7.16.6. Ampliar la parada d'autobús de la Pl. Miquel Biada   100% 
3.7.16.7. Estudi  de la millora dels accessos per a vianants en els entorns de 
l’Hospital de Mataró. *Proposta del Consell Municipal de Mobilitat.   

100% 

3.7.16.8. Ampliació del tram de la parada C20 de St. Simó per col·locar-hi una 
marquesina. *Proposta del Consell Territorial del Centre-Eixample-Havana.  

100% 

3.7.16.9. Arribar a acords per a l'eliminació dels pals elèctrics de Molins-Vista 
Alegre, informant de les negociacions i fent-ne el seguiment a través de la comissió 
de seguiment oportuna.   

0% 

 

EIX 9. MATARÓ CULTURAL 
ÀMBIT 9.1. CULTURA I CIUTAT 
 

9.1.11.2. Neteja urgent i periòdica de l'espai que acull les restes de la vil•la 
romana dels Caputxins (entorns i talussos). *Proposta del Consell Territorial 
de Rocafonda-Palau-Escorxador.   

100% 
 

9.1.11.5. Manteniment general i periòdic de l'espai (vil•la romana dels 
Caputxins). *Proposta del Consell Territorial de Rocafonda-Palau-Escorxador. 
  

100% 

9.1.11.6. Col•locació de dos punts informatius (vil•la romana dels 
Caputxins). *Proposta del Consell Territorial de Rocafonda-Palau-Escorxador. 
  

 
0% 
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Grau d’execució: 100% 

Pla especial catàleg elements naturals. La tasca del servei d’espais públics ha finalitzat, 

traspassat a la Secció de Ciències Naturals del Museu. Realitzades gestions des de la 

unitat de Patrimoni- acabada la seva tasca 100% 

Diverses obres: peatonització carrer Sant Joan Bosco, Pati del Cafè Nou 

Nous contractes de jardineria I de neteja de les zones verdes I també de manteniment 

de l’enllumenat. 

Treballs de la poda de 5.498 arbres dels espai públic  I de tractaments fitosanitaris. 

Pla de millora mobiliari I zones de joc. 

Grau d’execució: 75% 

Pla d’ asfaltats previst pel 2014. S’inicià I es preveu s’allargui fins al marc de 2015. 

Continua al PAM 2015 

El nou servei de neteja I recollida s’ha posat en marxa, tot I que no serà fins el més de 

marc de 2015 que el servei estigui complertament implantat. 

S’ha avançat en els estudis previs necessàries per la redacció del Pla director enllumenat 

públic. Continua Durant 2015. 

Grau d’execució: 50% 

Carta de serveis passa a PAM 2015. Durant el 2015 es continuarà treballant en la Carta 

de Serveis.  

L’auditoria – inventari de paviments s’inicia I es continuarà Durant 2015. Manca de 

Recursos. Passa a PAM 2015. 

urbanització del carrer Cuba i entorns de la Plaça de les Tereses. Les obres s’adjudiquen 

a desembre de 2014. S’inicien Durant gener de 2015.  Passa a PAM 2015. 

Gestió de residus: homologació Gestors privats brossa comercial. Continua a 2015. 

S’han substituït els bancs de pedra per bancs de fusta al carrer Isern i de l’estudi de 

col·locació de bancs a la Ronda Alfons XII i la Ronda de Joan Prim  L’estudi de la resta de 

trajectes mes concorreguts del casc urbà i proposta de col·locació de bancs es preveu 

que finalitzin el 30 de juny de 2015. 

Grau d’execució: 0%.  

Per manca de Recursos no s’han pogut tirar endavant diversos projectes: 

Projecte recuperació Lleres. Passa al 2015? 

Estudi entorns Clos arqueològic Torre Llauder. 

Actuacions vinculades al Pla de reducció de residus 2012-2020. Passa a 2015. 

Revisió Pla director Arbrari. 

Estudi acústic del parc. 

Protocol tractament legionel·la.  El tractament es preveu fer el mes de marc de 2015 

Eliminació de pals elèctrics Molins –Vista Alegre 

Col·locació de dos punts informatius –  vil·la romana dels Caputxins. 
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10.04 PROGRAMES X LÍNIES DE SERVEI 
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SERVEI: ESPAIS PÚBLICS  

LÍNIA DE SERVEI: ESPAIS NATURALS  

DESCRIPCIÓ Mantenir netes les platges i els espais naturals de la ciutat. 

  

ACTUACIONS 

  

El Servei d’Espais Públic és competent en la neteja i manteniment dels espais naturals i les platges 

de la ciutat.  

El manteniment preventiu de espais naturals de la ciutat, els boscos municipals i les rieres es va fer 

per gestió directa i indirecta.  Per gestió indirecta, mitjançant una empresa externa, amb un cost al 

2014 de 18.242,74 € i per gestió directa, amb personal propi de la secció de Jardineria.   

Pel que fa a la neteja de les platges , es va fer a càrrec del concessionari del servei de recollida de 

la brossa, la neteja viària i de les platges i el cost final va ser de 164.657,03 €. A la neteja també cal 

afegir altres despeses de lloguer de maquinària i manteniment d’instal·lacions a la platja que van 

tenir un cost de 7.586,49 € 

Dins d’aquest àmbit s’ha realitzat una inversió destinada a la construcció d’un dipòsit d’aigua per a 

la utilització dels bombers per apagar possibles incendis forestals amb mitjans aeris. Aquest dipòsit 

ha tingut un cost de 27.493,68 €  i s’ha construït en un solar  municipal  adjacent al carrer Galicia.   

 
 

INDICADORS 
 
 

Nom Tipus 2012 2013 2014 

m2 parcs forestals Entorn 171.000,00 171.000,00 171.000,00 

m2 solars municipals Entorn 145.487,65 145.487,65 145.487,65 

Incendis forestals (ha cremades) Entorn 0,00 0,02 0,00 
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SERVEI: ESPAIS PÚBLICS  

LÍNIA DE SERVEI: ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES VIES 

PÚBLIQUES  

DESCRIPCIÓ El personal del Servei d’Espais Públics es l’encarregat d’organitzar i realitzar les 
actuacions de manteniment de les infraestructures i altres elements de l’espai 
públic municipal o gestionar l’execució per una empresa contractada. 

 

ACTUACIONS 

  

Per al manteniment integral del mobiliari urbà i de tota la xarxa viària de la ciutat i de les 

urbanitzacions traspassades a l’ajuntament es va realitzar de manera combinada amb  personal 

d’oficis de les seccions de Serveis i Oficis i de Jardineria i contractes de serveis de fusteria, 

paleta, serralleria i manteniment de jocs infantils.  

Per al manteniment correctiu, preventiu i normatiu de les vies públiques i mantenir actualitzat 

l’inventari dels paviments dels carrers i del mobiliari urbà, així com de la base de dades de 

gestió del manteniment, redactar els projectes de renovació anuals de paviments i realitzar les 

obres de millora necessàries per suprimir les barreres arquitectòniques existents, l’Ajuntament 

va destinar 290.205,86 € 

  

 

Línia de servei: Pavimentació vies públiques  

DESCRIPCIÓ Mantenir i renovar els paviments, conservar les infraestructures viàries  
(pons, túnels...), atorgar llicències de rases, controlar i fer el seguiment de les 
xarxes de serveis externes. 

 

ACTUACIONS 

 En el 2014, s’han continuat fent inversions, per a la millora dels paviments de la ciutat, dins del  

marc de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i s’han renovat, per un import adjudicat de 

454.105,14 €,  els paviments dels carrers: 

Rda St Oleguer 

C/ Garrofreda 

C/ Dos de Maig 

C/ d’Arapiles 

C/ del Moli de Dalt 

Lateral Avda Maresme (entre Rda Joan 

d’Àustria i C/ Navarro) 

Camí Ral (entre La Rambla i Baixada de Sta 

Anna) 

C/ Carlemany 

C/ Valencia 

C/ Garrotxa  

C/ Vallés 

Recalç del mur de l’Ada Corregiment 

Paviment de la plaça de la Muralla 

Pas elevat al C/ St. Joaquim amb C/ Altafulla 

Pavimentació illeta C/ Lloret de Mar 

Pas elevat al C/ Salvador Espriu 

Rda. Barceló 
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I s’ha fet la redacció i licitació del projecte i direcció de les obres de renovació de paviments de 

paviments urbans i de millores a la via pública per l’any 2015 per un import d’adjudicació de 

645.960,00-  €  i que comprenen la renovació dels paviments dels carrers: 

Ctra de Mata 

C/ Pineda 

Da Cerdanya 

C/ Gatassa 

C/ Galicia 

Rda O’Donnell 

C/ St Jordi 

Rda St Oleguer 

C/ Tàrrega 

Psg de Rocafonda 

Psg de Molins 

C/ St Pol 

C/ de Can Xammar i baixada de les Espenyes 

C/ St Isidor 

 

C/ d’Argentona 

C/ Montserrat 

C/ Gravina 

C/ Lepanto 

Paviment accés poliesportiu Euskadi 

Pas elevat a la cruïlla de St Sadurní amb C/ St 

Pau 

Millora drenatge de les aigües del pati de les 

Esmandies 

Eixamplaments de la vorera del pas de 

vianants del carrer Tàrrega 

Construcció vorera des de la Rda Bellavista 

fins a l’ Access del Sorrall 

Aparcament al carrer Maragall 

Aparcament al carrer Prat de la Riba 

 

Per últim, també s’ha redactat i licitat el projecte de reurbanització del carrer Cuba i dels 

entorns de la plaça de les Tereses per un import de 382.600,00 €. El qual es portarà a terme 

amb l’ajut dels Fons Europeus (FEDER). 

El Servei d’Espais Públics exerceix també la gestió del subsòl de la ciutat i concedeix les 

llicències de rases que demanen les companyies de serveis que operen en el territori municipal. 

El personal tècnic del servei informa de les peticions que fan les companyies de serveis: aigua, 

gas, electricitat, clavegueram i dels operadors de telecomunicacions (Telefònica, Auna, Jazztel, 

etc) i tramita les llicències per obrir rases a la via pública.  

Durant l’any 2014 es van donar 112 llicencies de rases i 485 de cales amb un total de 8, 7 km de 

rases obertes a carrer. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORS 

Nom Tipus 2010 2011 2012 2013 2014 

Quilòmetres de carrer Entorn 185,87 185,87 185,87 185,87 185,87 

Nombre de sol·licituds de treball grup 
d'oficis 

Gestió - - 7.838,00 7.615,00 9.376,00 

m2 paviments Entorn 2.402.522,92 2.402.522,92 2.402.522,92 2.402.522,92 2.402.522,92 
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GRÀFICS 
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SERVEI: ESPAIS PÚBLICS  

LÍNIA DE SERVEI: ENLLUMENAT 

DESCRIPCIÓ Mantenir i renovar l’enllumenat públic  

  

ACTUACIONS 

  

Pel que fa el manteniment correctiu, preventiu i normatiu de totes les instal·lacions de 

l'enllumenat públic està garantit mitjançant un contracte de serveis , així com la redacció de 

projectes de millora necessaris per mantenir les instal·lacions en correcte funcionament i d'acord 

amb la normativa vigent.  

Pel que fa a millores energètiques es realitza el control telemàtic dels consums per optimitzar les 

instal·lacions elèctriques, afavorir l'estalvi energètic i econòmic i detectar anomalies. Així com 

aplicar el Reglament que desenvolupa la llei 6/2201 de contaminació lumínica en totes les 

actuacions de millora de manteniment.  

El cost destinat al manteniment dels 16.447 punts de llum i als 209 quadres de comandament  ha 

estat de 667.979,51 €, a l’any 2014. 

 

INDICADORS 

 

Nom Tipus 2010 2011 2012 2013 2014 

Quadres elèctrics Entorn 223 215 209 209 209 

Quadres amb telegestió Entorn 202 212 207 207 207 

Punts de llum Entorn 15.495 16.595 16.431 16.447 16.450 

Consum elèctric anual (en kWh) Cost 
   

6.080.851  6.658.947  

Potència instal.lada (en kW) Cost 
   

2.136 2.136 

Nivells lumínics. (% de la ciutat amb valors deficients) Cost 
    

34 
Incidències i avaries cada 1000 punts de llum ( valor 
normal 90) 

Cost 
    

131,87 

Edat mitja d'instal.lacions. Quadres ( valor normal 12,5) Cost 
    

15,50 
Edat mitja d'instal.lacions. Làmpades ( valor normal 1,5) Cost 

    
4,60 

Estalvi possible en potència i consum elèctric (%) Cost 
    

30,00 

 

El increment de consum és degut, a l’envelliment de les làmpades per manca de pressupost de 

manteniment per canviar-les, que ha obligat a modificar la regulació en estalvi tota la nit, per 

garantir els nivells mínims. 
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GRÀFICS 
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SERVEI: ESPAIS PÚBLICS  

LÍNIA DE SERVEI: JARDINERIA I ZONES VERDES  

DESCRIPCIÓ Mantenir i actualitzar la jardineria i l’arbrat de la ciutat, fer els tractaments contra 
plagues, produir plantes ( viver municipal) i mantenir els solars municipals. 

  

ACTUACIONS 

  

El servei d’Espais Públic es fa càrrec a través de la seva secció de jardineria  de la neteja de parc i 

jardins, del manteniment i conservació de les instal·lacions en jardins, i en concret de:  

1.218.957 m2 de zones verdes 

145.487 m2 de solars municipals 

25.148 arbres 

501 jocs infantils 

 

I al garanteix, mitjançant els contractes de serveis externs i amb el personal d'oficis de la secció 

de Jardineria del Servei d'Espais Públics. El cost ha estat al 2014 de 1.173.836,71 €  

Durant aquest any 2014 s’ha continuat treballant molt activament en l’estalvi en el consum hídric 

dels espais verds així com en els protocols pels tractaments de la legionel·la en els recs de la 

ciutat.  

L’evolució del consum d’aigua en els recs el podem veure en la gràfica que a continuació 

s’annexa 

A través del  viver municipal l’abasteix a la secció de jardineria de la planta de temporada, 

arbustiva i arbrat, necessaris per mantenir els parterres i reposar l’arbrat mort de la ciutat. 

El cost al 2014 d’aquest projecte ha estat de 53.573,90 €.  

Quan a inversions, en el 2014 s’han fet les redaccions dels projectes i direccions de les obres 

següents: 

Projectes en Jardineria i zones verdes 

 Millora de diverses zones verdes de la ciutat   

 Millora de diverses àrees de jocs infantils  

 Enjardinament de la rotonda Mas Costabella  

 Canvi de repetidors del sistema de telegestió rec  

 Construcció d’un dipòsit soterrat al Parc Forestal  

 Poda de l’arbrat de la ciutat  

 Urbanització del Pati del Café Nou  
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 Adequació de dues àrees per a lliure circulació de gossos 
(Parc de la Marina i C/ d’Àustria) 

 

 

Així com inversions per millorar les àrees de jocs del Parc de Creteil per un import de 22.309,36 €  

i millores en el Parc Central, a les places Occitània, Mestres Sabater, Molins, Forn del vidres, Illa 

Cristina i passatges Bèlgica i Itàlia amb un cost de 65.521,16 € . 

 

INDICADORS 
 

Nom Tipus 2012 2013 2014 

Plantes arbustives Entorn 17.600 16.600 11.200 

Nombre de papereres Entorn 1.888 1.892 1.892 

Arbres (tractament fitosanitari) Entorn 12.900 14.600 15.000 

Arbres (recepció i engreix) Entorn 85 75 95 

Nombre de bobinets Entorn 88 0 0 

Nombre d'arbres Entorn 25.148 25.148 25.148 

Nombre de bancs Entorn 3.120 3.125 3.125 

Plantes temporada Entorn 63.800 64.500 64.000 

Nombre de jocs infantils Entorn 501 501 501 

m2 zones verdes Entorn 1.218.976,00 1.218.975,60 1.218.975,60 

Eficiència en el reg municipal (m3/ha) Entorn 1.115,60 1.476,30 - 

Extensió de la xarxa de carrers arbrats (%) Entorn 50,70 50,70 50,70 

Superfície verd urbà municipal per hab. 
(m2/hab.) Gestió 9,80 9,80 9,80 

Consum d'aigua d'ús domèstic (l/hab./dia) Entorn 101,00 98,00 95,70 

 

GRÀFICS 
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SERVEI: ESPAIS PÚBLICS  

LÍNIA DE SERVEI: RECOLLIDA DE RESIDUS  

DESCRIPCIÓ Recollir els residus domèstics i comercials i gestionar les deixalleries. 

  

ACTUACIONS 

  

La recollida dels residus de la ciutat es realitza a través de la concessió amb l’empresa Fomento de 

Construcciones y Contratas, la qual a més d’aquest servei també presta el de la neteja viaria, neteja de 

platges i la recollida de voluminosos. Això com la recollida de les fraccions assimilables del comerç. 

A través dels 1180 contenidors que hi ha distribuïts per la ciutat, l’any 2014 es van recollir:  

35,2 tn de rebuig 

1,45 tn de paper i cartró 

1,83 tn de vidre 

1,33 tn d’envasos 

5,58 tn d’orgànica 

1,62 tn de voluminosos 

 

Per altra part, també s’han recollit els residus corresponents a les anomenades petites fraccions com 

pneumàtics, piles, electrodomèstics, olis, mobles, etc a tarbes de les dues deixalleries fixes del Pla de’ 

Boet i del carrer Galicia  de la deixalleria mòbil les quals son gestionades per l’empresa Arca del 

Maresme. 

A través d’aquests equipaments s’han recollit un total de 3,1 tn de residus dipositats per les 16.492 

visites festes pels ciutadans i de les 9.171 entrada de comerços. 

El cost de tota la recollida ha estat de 3.245.018,85 €, de la qual 1.476.760,08 C correspon a recollida 

de brossa i 1.675.985,65 € a recollida de les fraccions ( orgànica, envasos, paper, cartró i vidre) i 

92.273,12 € a recollida selectiva de mercats. 

Les amortitzacions de la maquinària i vehicles de la concessió per la recollida de residus i neteja viària i 

de platges de Mataró va tenir un cost al 2014 de 774.609,74 €. 

Durant aquest any també s’ha licitat i adjudicat el nou contracte de recollida de residus i neteja viaria 

el qual s’ha posat en funcionament a partir del mes de setembre.  
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Les novetats mes importants d’aquest contracte son: 

 

  

INDICADORS 

 

Nom Tipus 2010 2011 2012 2013 2014 

Contenidors residus Entorn 1.011 826 754 704 763 

Tn recollides per operari de recollida de 
residus 

Entorn 1.191,51 1.276,76 - 2.876,47 1.434,77 

Contenidors de recollida selectiva Entorn 1.530 1.260 1.195 1.176 1.249 

Despesa recollida-tractament residus 
per habitant 

Recursos 
econòmics 

67,87 65,34 53,32 50,07 55,10 

Tn/Any residus urbans recollits Gestió 41.170,18 39.733,28 36.545,04 35.157,86 35.942,20 

Tn/Any residus recollida selectiva 
recollits 

Gestió 14.830,77 13.890,44 12.442,74 11.828,99 11.375,37 

m2 per operari de recollida de residus Entorn 43.503,47 54.938,90 - 138.528,39 74.433,39 

Residus domèstics recollits 
selectivament (%) 

Entorn 36,60 38,60 34,50 29,70 28,40 

 

 

 

 

 

 El procés participatiu en fase de redacció de plecs mitjançant el qual es va 

fonamentar la redacció de la prestació dels serveis del nou contracte. 

 La unificació dels sistemes de recollida en un de sol, el de carrega bilateral. 

 La complementació del 98% de les àrees d’aportació amb les cinc fraccions de 

recollida 

 La reubicació de totes les àrees de la ciutat a una distancia màxima de 100 mts i a 

75 mts en carrers amb pendents superiors al 10% 

 La unificació del tipus de contenidor a totes les fraccions 

 L’increment de la neteja de contenidors de 12 a 36 vegades l’any 

 La recollida de desbordaments tres cops al dia, mati, tarda i not. 
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GRÀFICS 
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SERVEI: ESPAIS PÚBLICS  

LÍNIA DE SERVEI: TRACTAMENT DE RESIDUS  

DESCRIPCIÓ Gestionar el tractament dels residus domèstics i comercials a través del Consorci del 
Maresme.  

  

ACTUACIONS 

  

El tractament posterior d’aquests residus durant l’any 2014 a traves del Consorci pel tractament 

dels residus del Maresme ha tingut un cost de 2.717.391,00 € , el qual inclou els treballs de 

triatge de la fracció resta, la incineració d’aquesta fracció,  la transferència de les fraccions de 

selectiva i els controls de qualitat de la recollida de brossa i neteja. 

 

INDICADORS 

 

Nom Tipus 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre de deixalleries Entorn 2 3 3 3 3 

Tn finalistes deixalleries Gestió 9.666,11 10.074,09 6.764,85 3.051,08 5.998,96 

Tn tractades de residus urbans finalistes Gestió 45.305,89 44.083,12 39.336,31 36.248,20 36.894,28 

Tn tractades de residus urbans reciclatge Gestió 24.147,58 24.991,10 19.206,02 14.892,25 14.108,65 

 

GRÀFICS 
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SERVEI: ESPAIS PÚBLICS  

LÍNIA DE SERVEI: NETEJA VIÀRIA  

DESCRIPCIÓ Gestionar la neteja a la via pública 
 

ACTUACIONS 

 La neteja viària es realitza mitjançant contracte amb una empresa externa  i amb un cost al 

2014 de 3.381.918,01 €. 

Aquest servei també  ha experimentat un canvi important amb la posada en marxa del nou 

contracte el mes de setembre. Aquests canvis que han tingut efectes arrel de la inclusió en els 

Plecs de Condicions de les aportacions que van fer els ciutadans en el procés participatiu, han 

consistit bàsicament en: 

 La prestació del servei de neteja per temporades (baixa, mitja i alta) en funció de l’ús de la via 

pública  i de la climatologia, 

 La incorporació de la neteja amb aigua  

 L’increment de neteges amb aigua a pressió 

 L’augment dels recursos de neteja segons la temporada. Amb un mínim dels existents en 

temporada baixa. 

INDICADORS   

Nom Tipus 2010 2011 2012 2013 2014 

Habitants per operari de neteja 
viària 

Entorn 1.684,00 1.745,15 1.795,74 1.799,19 1.803,87 

Nombre de circuits de neteja Entorn 34 33 33 33 33 

Despesa en neteja per m2 
superfície ciutat 

Recursos 
econòmics 

0,12 0,12 0,14 0,15 0,15 

Despesa corrent en neteja per 
habitant 

Recursos 
econòmics 

22,44 21,68 25,38 27,52 27,50 

m2 per operari de neteja viària Entorn 28.009,08 32.499,07 33.441,07 33.441,07 33.441,07 

GRÀFICS 
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SERVEI: ESPAIS PÚBLICS  

LÍNIA DE SERVEI: CEMENTIRIS 

DESCRIPCIÓ Gestionar l’empresa concessionària 
 

ACTUACIONS 

  

Cal destacar que al mes d’agost de 2013 es va produir la entrada en funcionament del crematori 

de la empresa Cabré Junqueras SA, i això ha comportat una important davallada en els serveis 

d’incineració  

Pel que fa a la millora dels recintes, s’han efectuat en tots dos cementiris, noves instal·lacions 

elèctriques, adequant-les a normativa. 

Al Cementiri de Caputxins s’ha enderrocat el mur que llindava amb la Escola Rocafonda i Angela 

Bransuela  perquè estava esquerdat, I no era segur, I s’ha procedit a construir un de nou. 

 

INDICADORS 
 

2011 2012 2013 2014

Nínxols Concessions permanents 103 85 51 79
Concessions temporals 18 25 16 27
Concessions provisionals 27 19 16 22

Columbaris Concessions permanents 9 10 10 10

Concessions temporals 0 1 1 2

Concessions provisionals 0 0 2 0

Tombes Concessions permanents 1 2 0 0

Concessions temporals 0 0 0 0

824 878 668 461

606 646 566 614

Trasllats 34 30 27 40

200 210 186 193Canvis de nom

SERVEI DE CEMENTIRI 

Indicadors anuals

Incineracions

Inhumacions

 
  

GRÀFICS 
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1 CEMENTIRI - TRASLLATS - CANVIS DE NOM 

Canvis de nom
17%

trasllats
83%

 

2 CEMENTIRI - TIPOLOGIES 

Incineracions
43%

Inhumacions
57%
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10.05 PRESSUPOST 

En què es gasta?  

 
 

 
  

DESPESES 2014 2013 
Diferència 14-
13 

DESPESA CORRENT en: 13.871.207,23 € 14.667.359,22 € -            5,43    

Personal     2.187.424,60 €      2.397.028,39 €  -8,7 

Recollida de brossa     1.476.760,08 €      1.731.521,93 €  -14,7 

Recollida de matèria orgànica 478.726,47 € 557.204,72 € -14,1 

Recollida de residus voluminosos 262.693,98 € 184.489,71 € 42,4 

Recollides selectives 866.212,23 € 914.403,11 € -5,3 

Recollida selectiva mercats 92.273,12 € 132.583,01 € -30,4 

Recollida altres residus 68.352,97 €   100,0 

Tractament de brossa 2.042.380,94 € 1.828.397,55 € 11,7 

Tractament de voluminosos 34.599,84 € 45.634,42 € -24,2 

Tractament de matèria orgànica 372.893,34 €       380.864,09 €  -2,1 

Gestió deixalleries 241.950,74 €       294.800,85 €  -17,9 

Estudis tècnics recollida brossa           13.325,79 €  -100,0 

Control de qualitat recollida i neteja 25.566,60 €         25.056,00 €  2,0 

Neteja viària 3.381.918,01 €     3.137.044,22 €  7,8 

Neteja platges 164.657,03 €       173.797,75 €  -5,3 

Manteniment vehicles via pública 55.060,72 €         60.053,54 €    

Manteniments via pública, mobiliari urbà... 235.145,14 €       153.400,49 €  53,3 

Manteniment de maquinària de jardineria 10.368,99 €         14.028,01 €  -26,1 
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Manteniment platges ( instal.lacions, maquinària...) 7.586,49 €         10.338,55 €  -26,6 

Subministraments Viver Municipal per a parcs i jardins 53.573,90 €         49.441,97 €  8,4 

Manteniments solars  16.945,97 €         19.935,34 €  -15,0 

Manteniments i neteja de parcs i jardins 1.109.893,82 €       878.869,93 €  26,3 

Manteniments d'espais naturals 18.242,74 €         44.066,23 €  -58,6 

Manteniment enllumenat públic 667.979,51 €       666.016,68 €  0,3 

Manteniments escoles bressol           45.894,85 €    

Manteniments centres preescolar i primària         224.662,20 €    

Manteniment edifici IES Miquel Biada           23.215,10 €    

Manteniment edificis esportius         126.472,71 €    

Manteniment de mercats           30.415,26 €    

Manteniment edificis municipals         283.053,61 €    

Manteniment edifici IMPEM           20.423,32 €    

Manteniments edificis culturals         200.919,89 €    

 

 

Per quins conceptes s’ingressa? 

 

INGRESSOS 2014 2013 
Diferència 
2014-2013 

Subvenció per millorar enllumenat públic 8.219,46 € 7.000,00 € 17,4 

Ingressos per brossa 9.225.310,23 € 8.570.798,36 € 7,6 

Execucions subsidiàries 1.807,04 €     

Cementiris 142.302,17 € 135.328,81 € 5,2 

Subvencions millores zones verdes 466.905,81 €   100,0 

Subvencions millores via pública 455.305,15 €     

Subvenció per franges urbanitzacions   4.426,62 € -100,0 

Alienació retroexcavadora    4.132,23 € -100,0 

Incautació fiances   -12.902,60 € -100,0 

TOTAL 10.299.849,86 € 8.708.783,42 €            18,27    
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10.06 UNITAT ADMINISTRATIVA (EDIFICI PERICÓ) 

 

PROGRAMES x LÍNIES DE SERVEI 

La Unitat Administrativa de l’Edifici del Pericó de l’Àrea de Via Pública i Equipaments 

Municipals s’encarrega de donar suport administratiu als dos serveis que s’ubiquen a l’edifici 

del mateix nom, el Servei d’Equipaments Municipals i el Servei d’Espais Públics, així com a 

l’Assessora Jurídica de l’Àrea en aquest àmbit, impulsant els expedients administratius que 

genera l’activitat dels mateixos i la gestió administrativa del pressupost dels dos serveis. 



MEMÒRIA ÀREA VIA PÚBLICA I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2014 

 

 

 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMÒRIA ÀREA VIA PÚBLICA I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2014 

 

 

 

122 

 

Línea de servei: Assistència administrativa 

DESCRIPCIÓ Donar suport administratiu als serveis d’Espais Públics i Equipaments Municipals. 

 

ACTUACIONS 

 
Pel que fa a la gestió administrativa d’expedients per infracció d’ordenances municipals  com 

ara sancionadors per residus i neteja, publicitat i via pública, i dels de reclamació de danys a 

béns de patrimoni municipal, molts d’ells causats per incivisme, en concret l’any 2014 s’han 

tramitat 136 i 16 respectivament . 

 

Pel que fa a les sol·licituds per a la concessió o denegació de llicència a la via pública, en el cas 

de sol·licitud de llicència per obertura de rases i cales s’han tramitat un total de 550 llicències, 

de les quals 198 han estat per obertura de rasa i 392 per obertura de cala, observant-se un petit 

decrement en el número de sol·licituds, i un total de 70 llicències per a la col·locació de 

pancartes, banderoles i ornaments nadalencs .  

La Unitat Administrativa inicia la tramitació dels expedients de contractació d’obres, 

subministraments i serveis, que necessiten els serveis d’Equipaments Municipals i Espais Públics 

per dur a terme les seves competències, i en fa seguiment econòmic dels contractes i de les 

obres en curs. Així, durant 2014, s’han obert un total de 72 expedients de contractació, alguns 

dels quals relacionats amb els 60 expedients de formalització i justificació de subvenció, donat 

que majoritàriament la inversió realitzada ha estat finançada amb ajuts de la Diputació de 

Barcelona o Fons Europeus . 

Relacionat amb aquests expedients de contractació i subvenció, o bé amb la despesa menor 

que provoca l'activitat pròpia dels dos serveis als quals es dóna suport, es duu a terme la 

tramitació administrativa de les factures i documents comptables corresponents. Durant l’any 

2014 s’han tramitat a la Unitat un total de 1.845 factures i més de 800 documents comptables 

de contractes, dins d’un volum de pressupost de 20.408.475,51 euros 

Altres tipologies d’expedients que es tramiten des de la Unitat són els expedients de 

discrepàncies en relació a la taxa de brossa comercial (114), els de requeriment de reposició de 

situació alterada a la via pública (33), expedients de conveni (4) amb altres administracions o 

entitats privades; aprovacions o modificacions d’ordenances o reglaments municipals (2), entre 

d’altres tipologies diverses de les quals s’han tramitat 14 expedients més . 
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INDICADORS 

 

Nom Tipus 2010 2011 2012 2013 2014 

Expedients reclamació de danys Gestió 60 34 59 19 16 

Expedients sancionadors Gestió 290 239 222 136 136 

Pancartes, banderoles, ornaments 
nadalencs Gestió 53 59 62 75 70 

Rases Gestió 277 166 167 112 198 

Cates Gestió 600 602 460 485 352 

Expedients de subvencions Gestió 3 13 10 38 60 

Contractes d'obres Gestió 34 14 0 35 60 

Contractes de serveis Gestió 23 8 3 24 10 

Contractes de subministraments Gestió 16 1 1 14 2 

Requeriments Gestió 14 12 16 24 33 

Residus Gestió 
  

1 120 114 

Altra tipologia Gestió 20 18 19 34 20 

 

GRÀFICS 
 

Infracció d’ordenances i reclamació de danys sobre béns. 

 

Concessió o denegació de llicència a la via pública 

 

 

Expedients de contractació d’obres, subministraments i serveis. Subvencions. 
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Altres tipologies d’expedients tramitats 

 

 

Línia de servei: Atenció ciutadana 

DESCRIPCIÓ Atenció telefònica i presencial. 

 

ACTUACIONS 

  

La Unitat Administrativa de l’Edifici del Pericó s’encarrega de l’atenció personal i telefònica 

del ciutadà, així com de la tramitació de les sol·licituds que els ciutadans adrecen a 

l’Ajuntament en l’àmbit del manteniment de la ciutat a través de Bústia, instància en paper o 

digital a través de la OVAC, correu electrònic, xarxes socials, etc. Durant l’any 2014 s’han 

contestat per escrit un total de 692 sol·licituds de ciutadans que s’han adreçat al Servei 

d’Espais Públics majoritàriament demanant resposta per escrit a la seva petició. 
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INDICADORS 

 

Nom Tipus 2010 2011 2012 2013 2014 

Respostes ciutadans a 
sol·licituds presentades 

Gestió 385 390 543 723 692 

 

GRÀFICS 

 

Tramitació de respostes a sol·licituds de ciutadans  
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 MES/FACTOR 4 12,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

ÀMBIT DE SERVEI GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.
P. ADMINISTRATIVA 545 554 636 648 2383 7318 7149 -2,3
P. ASSISTENCIAL 420 388 404 445 1657 4879 4971 1,9
P. SEGURETAT CIUTADANA 1546 1425 1534 1423 5928 15267 17784 16,5
P. TRÀNSIT 1057 974 1078 939 4048 11519 12144 5,4
TOTAL 3568 3341 3652 3455 0 0 0 0 0 0 0 0 14016 38983 42048 7,9

TOTAL ACUMULAT 2015 3568 6909 10561 14016 17520 21024 24528 28032 31536 35040 38544 42048
TOTAL ACUMULAT 2014 2711 5399 8446 11313 14523 17852 21414 24646 27923 31652 35243 38983 P. ADMINIST.

% DIFERÈNCIA 31,6 28,0 25,0 23,9 20,6 17,8 14,5 13,7 12,9 10,7 9,4 7,9 P. ASSIST.
P. SEGUR.
P. TRANSIT
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 MES/FACTOR 4 12,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.
REQUERIMENT 1209 1155 1327 1251 4942 14695 14826 0,9

TOTAL ACUMULAT 2015 1209 2364 3691 4942 6178 7413 8649 9884 11120 12355 13591 14826
TOTAL ACUMULAT 2014 1082 2157 3312 4412 5551 6850 8358 9616 10879 12194 13439 14695

% DIFERÈNCIA 11,7 9,6 11,4 12,0 11,3 8,2 3,5 2,8 2,2 1,3 1,1 0,9

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.
INICIATIVA 2359 2186 2325 2204 9074 24288 27222 12,1

TOTAL ACUMULAT 2015 2359 4545 6870 9074 11343 13611 15880 18148 20417 22685 24954 27222
TOTAL ACUMULAT 2014 1629 3242 5134 6901 8972 11002 13056 15030 17044 19458 21804 24288

% DIFERÈNCIA 44,8 40,2 33,8 31,5 26,4 23,7 21,6 20,7 19,8 16,6 14,4 12,1

ORÍGEN DELS SERVEIS

INDICADORS MENSUALS: ABRIL'15 ACTIVITAT (PÀG. 2)
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ORDRE DATA TIPUS
           2015/129 07/04/15 Acte públic Cursa solidària
           2015/130 08/04/15 Acte públic Flowshop Presó
           2015/131 08/04/15 Acte públic Cursa Infantil Ciclisme carretera
           2015/132 08/04/15 Acte públic Cercavila escola Bressol  Rocafonda
           2015/133 08/04/15 Vigilància Vigilància Plaça Gaudí, molèsties per actituds incíviques de joves (abril 2015). UPB.
           2015/134 14/04/15 Vigilància Sant Jordi 2015
           2015/135 14/04/15 Acte públic Festa de la Feria de Abril 2015 a la plaça Onze de Setembre
           2015/136 14/04/15 Acte públic Acte al Teatre Monumental
           2015/137 14/04/15 Vigilància Vigilància Plaça Colòmbia, molèsties per actituds incíviques de joves (abril 2015). USPB
           2015/138 14/04/15 Vigilància Vigilància Plaça del Verdet, per incivisme de joves . USPB.
           2015/139 01/04/15 Vigilància PLATJA 2015
           2015/140 15/04/15 Acte públic Cercavila Escola El Turó
           2015/141 16/04/15 Acte públic Cercavila escola de Bressol La Llàntia.
           2015/142 16/04/15 Vigilància Vigilància Plaça Canigó, molèsties per actituds incíviques de joves (abril 2015). UPB.
           2015/143 16/04/15 Vigilància Vigilància C/ Sant Josep de Calasnaç amb C/ La Lluna, molèsties per actituds incíviques de joves (abril 2015). UPB.
           2015/144 18/04/15 Vigilància Dispositiu especial  al mercat de Pla d’en Boet
           2015/145 21/04/15 Acte públic Cercavila de gegants del col•legi Anxaneta
           2015/146 21/04/15 Acte públic Fira Motor Total
           2015/147 21/04/15 Acte públic Cercavila Escola Balmes
           2015/148 21/04/15 Acte públic Celebració eucarística a la Parròquia de Mare de Déu de l’Esprança
           2015/149 22/04/15 Acte públic Penja't una medalla a la pl. Santa Anna i la pl. de la Muralla
           2015/150 22/04/15 Acte públic XXI Marxa de Sant Jordi
           2015/151 22/04/15 Acte públic Cercavila escola de Bressol La Llàntia.
           2015/152 24/04/15 Acte públic VI Marxeta Festa de la Primavera Escola Vista Alegre
           2015/153 27/04/15 Acte públic Fira Mercat de Sant Ponç
           2015/154 27/04/15 Acte públic Dream Market
           2015/155 27/04/15 Acte públic Firantic Maresme
           2015/156 27/04/15 Acte públic Volta Solidària per les Malalties Minoritàries
           2015/157 28/04/15 Vigilància Vigilància carrer Mossèn Molé, escales accés a Avinguda d'Amèrica. UPB i UMPB
           2015/158 30/04/15 Acte públic Activitat Solidària a la pl. Santa Anna
           2015/159 30/04/15 Vigilància Manifestació anticapitalista pels carrers de la ciutat

INDICADORS MENSUALS: ABRIL'15 ACTIVITAT (PÀG. 3)

ASSUMPTE
ORDRES DE SERVEI



 MES/FACTOR 4 12,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

TRANSMISSIONS PER TELEFONIA GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.
REBUDES 4358 3614 4166 4114 16.252 52.757 48.756 -7,6
ATESES 4009 3476 4004 3942 15.431 47.734 46.293 -3,0
SENSE COMUNICANT/PERDUDA 349 138 162 172 821 4.023 2.463 -38,8
EFECTUADES 2576 2625 2822 2687 10.710 30.629 32.130 4,9

TOTAL ACUMULAT 2015 TRUCADES REBUDES 4358 7972 12138 16252 20315 24378 28441 32504 36567 40630 44693 48756
TOTAL ACUMULAT 2014 TRUCADES REBUDES 3961 7688 11827 15630 19940 24563 30155 34128 38866 43814 48260 52757

% DIFERÈNCIA 10,0 3,7 2,6 4,0 1,9 -0,8 -5,7 -4,8 -5,9 -7,3 -7,4 -7,6
% ATESES RESPECTE REBUDES 92,0 96,2 96,1 95,8 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
% PERDUDES RESPECTE REBUDES 8,0 3,8 3,9 4,2 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

NOTA: 

TRANSMISSIONS SCO

INDICADORS MENSUALS: ABRIL'15 ACTIVITAT (PÀG. 4)



 MES/FACTOR 4,00 12,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

FETS GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.
DELICTES PRIORITARIS 194 191 211 209 0 0 0 0 0 0 0 0 805 2332 2415 3,6
ROB. VIOL./INTIM. ESTABLIMENT 4 6 2 2 14 41 42 2,4
ROB. VIOL./INTIM. VIA PÚBLICA 34 37 34 33 138 398 414 4,0
ROB. VIOL./INTIM. DOMICILI 0 0 0 0 0 10 0 -100,0
ROB. VIOL./INTIM. BANCS I CAIXES 0 0 0 0 0 0 0 -
RESTA ROBATORIS VIOL./INTIM. 10 9 5 6 30 161 90 -44,1
ROB. FORÇA DOMICILI 35 37 26 22 120 391 360 -7,9
ROB. F. ESTABLIMENT COMERCIAL 7 1 10 16 34 57 102 78,9
ROB. FORÇA EMPRESA 2 3 6 5 16 26 48 84,6
RESTA ROBATORIS AMB FORÇA 21 22 13 7 63 263 189 -28,1
ROB. INTERIOR VEHICLE 64 64 94 93 315 754 945 25,3
ROB/FURT D'ÚS DE VEHICLE 17 12 21 25 75 231 225 -2,6
ALTRES DELICTES 183 192 188 190 753 2132 2259 6,0
VIOLÈNCIA DOMÈSTICA 19 14 7 10 50 130 150 15,4
TOTAL DELICTES 377 383 399 399 1558 4464 4674 4,7
FALTES PENALS 323 322 315 353 1313 3703 3939 6,4
TOTAL DELICTES/FALTES 700 705 714 752 0 0 0 0 0 0 0 0 2871 8167 8613 5,5

TOTAL ACUMULAT 2015 700 1405 2119 2871 3589 4307 5024 5742 6460 7178 7895 8613
TOTAL ACUMULAT 2014 723 1395 2097 2736 3380 4069 4851 5552 6168 6852 7472 8167

È

MAPA DELICTIU
INDICADORS MENSUALS: ABRIL'15 SEGURETAT CIUTADANA/P.JUDICIAL (PÀG. 5)

% DIFERÈNCIA -3,2 0,7 1,0 4,9 6,2 5,8 3,6 3,4 4,7 4,8 5,7 5,5

INFRACCIONS 1/92 112 61 106 93 372 866 1116 28,9
ALTRES 18 7 11 11 47 99 141 42,4
ARMES 14 13 17 16 60 104 180 73,1
DROGUES 80 41 78 66 265 663 795 19,9

DETENCIONS 2015 99 65 87 103 354 833 1062 27,5
DETENCIONS 2014 56 95 94 62 67 55 69 76 78 86 98 59 895

NOTA: Les dades del mapa delictiu no són oficials, i per tant el seu ús és restringit.
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 MES/FACTOR 4 12,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

ÀMBIT ACTUACIÓ GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.
DILIGÈNCIES TRÀNSIT 100 89 107 112 408 1406 1224 -12,9
INFORMES D'ATESTATS 93 53 55 82 283 803 849 5,7
AUT. SORTIDA VEHICLES 35 41 61 49 186 544 558 2,6
TOTAL TRÀNSIT 228 183 223 243 0 0 0 0 0 0 0 0 877 2753 2631 -4,4
Delictes 66 73 99 79 317 811 951 17,3
Faltes 55 76 69 57 257 608 771 26,8
Llei 1/92 32 16 32 29 109 299 327 9,4
Altres Dilig. 74 58 80 67 279 632 837 32,4
DILIGÈNCIES JUD/ADM 227 223 280 232 0 0 0 0 0 0 0 0 962 2350 2886 22,8
DETENCIONS 19 12 16 15 62 160 186 16,3
DISPOSICIÓ JUDICIAL 7 6 4 7 24 112 72 -35,7
IMPUTATS 12 29 15 18 74 168 222 32,1
TOTAL TRÀNSIT I DILIGÈNCIES 455 406 503 475 0 0 0 0 0 0 0 0 1839 5103 5517 8,1

TOTAL ACUMULAT 2015 455 861 1364 1839 2299 2759 3218 3678 4138 4598 5057 5517
TOTAL ACUMULAT 2014 407 812 1236 1670 2121 2523 2978 3370 3769 4234 4673 5103

% DIFERÈNCIA 11,8 6,0 10,4 10,1 8,4 9,3 8,1 9,1 9,8 8,6 8,2 8,1
NUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X PROM 12,04 12,072 11,782 11,987 11,823 11,713 11,763 12,074 12,102 11,95 11,919 12
TENDENCIA 455 861 1364 1839 2333 2826 3283 3655 4103 4617 5091 5517

U.A.C.

INDICADORS MENSUALS: ABRIL'15 SEGURETAT CIUTADANA/P.JUDICIAL (PÀG. 6)

U.A.C.: ACTUACIONS ÀMBIT ACTUACIÓ
2014 ►2015

DILIGÈN 1406 1224
INFORM 803 849
AUT. SO 544 558
Delictes 811 951
Faltes 608 771
Llei 1/92 299 327
Altres D 632 837
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 MES/FACTOR 4 12 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

SERVEIS GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.
P. ADMINISTRATIVA 28 18 25 17 88 349 264 -24,4
P. ASSISTENCIAL 11 3 10 2 26 53 78 47,2
P. SEGURETAT CIUTADANA 68 46 23 48 185 534 555 3,9
P. TRÀNSIT 17 6 23 19 65 211 195 -7,6
TOTAL SERVEIS USPB 124 73 81 86 0 0 0 0 0 0 0 0 364 1147 1092 -4,8
TOTAL ACUMULAT 2015 124 197 278 364 455 546 637 728 819 910 1001 1092
TOTAL ACUMULAT 2014 133 237 354 414 538 638 695 750 845 971 1073 1147

% DIFERÈNCIA -6,8 -16,9 -21,5 -12,1 -15,4 -14,4 -8,3 -2,9 -3,1 -6,3 -6,7 -4,8
ACTIVITAT GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.

CONTROLS SEG. CIUTADANA 5 2 11 13 31 144 93 -35,4
IDENTIFICACIONS 8 6 6 4 24 178 72 -59,6
DETINGUTS 0 0 2 5 7 10 21 110,0
OPERATIUS 3 7 0 2 12 32 36 12,5
TOTAL SEGURETAT CIUTADANA 16 15 19 24 0 0 0 0 0 0 0 0 74 364 222 -39,0
TOTAL ACUM. S.C. 2015 16 31 50 74 92,5 111 129,5 148 166,5 185 203,5 222
TOTAL ACUM. S.C. 2014 25 90 122 139 164 179 188 192 210 307 343 364

% DIFERÈNCIA -36,0 -65,6 -59,0 -46,8 -43,6 -38,0 -31,1 -22,9 -20,7 -39,7 -40,7 -39,0
ACTES ORD. CIVISME 17 37 54 2 110 377 330 -12,5
INSPECCIONS ESTABLIMENTS 1 2 0 2 5 19 15 -21,1
ACTES INSP  ESTABLIMENTS * 0 1 0 2 3 16 9 43 8

INDICADORS MENSUALS: ABRIL'15 SEGURETAT CIUTADANA/P.JUDICIAL (PÀG. 7)

UNITAT DE SUPORT DE POLICIA DE BARRI

ACTES INSP. ESTABLIMENTS * 0 1 0 2 3 16 9 -43,8
ACTES ORD. VIA PÚBLICA 0 1 0 0 1 3 3 0,0
ACTES TINENÇA D'ANIMALS 2 0 2 1 5 60 15 -75,0
ACTES ORD. PUBLICITAT 1 0 1 0 2 1 6 500,0
DENÚNCIES L1/92 3 1 7 0 11 55 33 -40,0
TOTAL ÀMBIT ADMINISTRATIU 24 42 64 7 0 0 0 0 0 0 0 0 137 531 411 -22,6
TOTAL ACUM. P.ADM. 2015 24 66 130 137 171,25 205,5 239,75 274 308,25 342,5 376,75 411
TOTAL ACUM. P.ADM. 2014 64 180 225 287 334 362 375 378 414 464 515 531

% DIFERÈNCIA -62,5 -63,3 -42,2 -52,3 -48,7 -43,2 -36,1 -27,5 -25,5 -26,2 -26,8 -22,6
TOTAL ACTIV. SC I ADM 2015 40 57 83 31 0 0 0 0 0 0 0 0 211 895 633 -29,3
TOTAL ACUM. S.C. I P.ADM.2015 40 97 180 211 263,75 316,5 369,25 422 474,75 527,5 580,25 633
TOTAL ACUM. S.C. I P.ADM.2014 89 270 347 426 498 541 563 570 624 771 858 895

% DIFERÈNCIA -55,1 -64,1 -48,1 -50,5 -47,0 -41,5 -34,4 -26,0 -23,9 -31,6 -32,4 -29,3

NOTES:  * Les actes per inspecció en establiments inclouen aquelles aixecades per molèsties en l'exercici de l'activitat.



 MES/FACTOR 4 12,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

ÀMBIT PENAL GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.
CONTRA EL PATRIMONI 3 3 4 3 13 27 39 44,4
CONTRA LES PERSONES 0 6 3 0 9 2 27 1250,0
CONTRA LA SALUT PÚBLICA 0 0 0 1 1 3 3 0,0
FALSEDATS 0 0 0 0 0 1 0 -100,0
ORDRES JUDICIALS 2 0 0 0 2 4 6 50,0
INFORMES FOTOGRÀFICS 1 1 1 0 3 1 9 800,0
ALTRES TIPUS DELICTIUS 0 0 0 0 0 10 0 -100,0
INTERN PL 0 0 0 0 0 2 0 -100,0
JUTJATS 0 0 0 0 0 0 0 -
FALTES PENALS 0 0 0 0 0 10 0 -100,0
TOTAL ÀMBIT PENAL 6 10 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 28 60 84 40,0
TOTAL ACUM. ÀMB. PENAL  2015 6 16 24 28 35 42 49 56 63 70 77 84
TOTAL ACUM. ÀMB. PENAL  2014 7 9 15 19 26 30 38 40 42 53 56 60

% DIFERÈNCIA -14,3 77,8 60,0 47,4 34,6 40,0 28,9 40,0 50,0 32,1 37,5 40,0

ÀMBIT ADMINISTRATIU GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.
CIVISME 0 1 0 1 2 3 6 100,0
LOPSC 1/92 1 1 1 1 4 16 12 -25,0
INTERNS PL 1 0 0 0 1 1 3 200,0
INSPECCIONS ADMINISTRATIVES 0 0 1 0 1 14 3 -78,6
CONTRA LA SALUT PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 -
ALTRES DENÚNCIES ADMIN. 0 0 0 1 1 10 3 -70,0
INFORMES FOTOGRÀFICS 12 6 1 0 19 21 57 171,4
CONTRA EL PATRIMONI 0 0 0 0 0 0 0 -
INTERNS AJUNTAMENT 0 0 0 0 0 0 0 -
FALSEDATS 0 0 0 0 0 1 0 -100,0
SOBREOCUPACIÓ 0 1 0 0 1 0 3 -
TOTAL ÀMBIT ADMINISTRATIU 14 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 29 66 87 31,8
TOTAL ACUM. ÀMB. ADM. 2015 14 23 26 29 36 44 51 58 65 73 80 87
TOTAL ACUM. ÀMB. ADM. 2014 1 6 17 19 27 36 39 40 44 52 64 66

% DIFERÈNCIA 1300,0 283,3 52,9 52,6 34,3 20,8 30,1 45,0 48,3 39,4 24,6 31,8

U.S.I.
INDICADORS MENSUALS: ABRIL'15 SEGURETAT CIUTADANA/P.JUDICIAL (PÀG. 8)



 MES/FACTOR 4 12,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

ÀMBIT D'INFORMACIÓ GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.
CME 12 12 11 5 40 89 120 34,8
ALTRES FCS 6 4 12 6 28 64 84 31,3
JUTJATS 0 0 0 1 1 3 3 0,0
INTERNS PL 0 0 0 1 1 2 3 50,0
INTERNS AJUNTAMENT 0 0 0 0 0 1 0 -100,0
ALTRES DENÚNCIES ADMINISTRAT. 0 0 0 0 0 1 0 -100,0
CONTRA LA SALUT PÚBLICA 0 0 0 0 0 1 0 -100,0
CONTRA LES PERSONES 0 1 0 0 1 1 3 200,0
INFORMES FOTOGRÀFICS 0 0 1 2 3 4 9 125,0
LOSPC 1/92 0 0 1 0 1 2 3 50,0
ALTRES ORGANISMES 0 0 0 0 0 1 0 -100,0
TOTAL ÀMBIT D'INFORMACIÓ 18 17 25 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 169 225 33,1
TOTAL ACUM. ÀMB. INFOR. 2015 18 35 60 75 94 113 131 150 169 188 206 225
TOTAL ACUM. ÀMB. INFOR. 2014 10 18 34 47 60 77 92 106 130 150 160 169

% DIFERÈNCIA 80,0 94,4 76,5 59,6 56,3 46,1 42,7 41,5 29,8 25,0 28,9 33,1

ALTRES ACTUACIONS GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.
DETINGUTS 0 2 2 5 9 13 27 107,7
IMPUTATS 0 2 1 0 3 3 9 200,0
DENUNCIATS PENALS 0 5 0 1 6 5 18 260 0

U.S.I.
INDICADORS MENSUALS: ABRIL'15 SEGURETAT CIUTADANA/P.JUDICIAL (PÀG. 9)

DENUNCIATS PENALS 0 5 0 1 6 5 18 260,0
IDENTIFICATS 17 24 26 9 76 227 228 0,4
DENUNCIATS ADMINISTRATIUS 0 1 6 3 10 35 30 -14,3
RESSENYATS 8 8 11 5 32 76 96 26,3
TOTAL ALTRES ACTUACIONS 25 42 46 23 0 0 0 0 0 0 0 0 136 359 408 13,6
TOTAL ACUM. ALTRES 2015 25 67 113 136 170 204 238 272 306 340 374 408
TOTAL ACUM. ALTRES 2014 14 25 53 85 125 174 191 217 248 281 324 359

% DIFERÈNCIA 78,6 168,0 113,2 60,0 36,0 17,2 24,6 25,3 23,4 21,0 15,4 13,6

2014  ►2015
ÀMBIT PENAL 60 84

ÀMBIT ADMINISTRATIU 66 87
ÀMBIT D'INFORMACIÓ 169 225
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INDICADORS MENSUALS: ABRIL'15 SEGURETAT CIUTADANA/P.JUDICIAL (PÀG. 10)
 MES/FACTOR 4 2,00 3,00

RESUM INVESTIGACIÓ U.S.I.

Ref. Iniciat Estat Detall

Eusi 280/14 20/12/2014 Obert
 Operatiu conjunt amb USC per crema de mobiliari urbà.Investigació 
en curs.

Eusi 21/15 20/01/2015 Obert
Anàlisi informació, seguiment grup militant reivindicatiu BRAMUL per 
deslluiments bens immobles. En curs.

Eusi 124/15 30/04/2015 Obert
Presumptes delictes contra salut publica per venda d'estupefaents 
als polígons de les hortes i Pla d'en Boet. Investigació en curs.

CASOS OBERTS



INDICADORS MENSUALS: ABRIL'15 SEGURETAT CIUTADANA/P.JUDICIAL (PÀG. 11)
 MES/FACTOR 4 2,00 3,00

RESUM INVESTIGACIÓ U.S.I.

Ref. Tancament Estat Detall

Eusi 109/15 01/04/2015 Tancat
Agents adscrits a USI, conjuntament amb USC, detenen autor molt 
actiu de robatoris interior vehicles. S'instrueixen diligències i es 
posa a disposició judicial

Eusi 113/15 13/04/2015 Tancat

Servei conjunt amb Policia de Barri. Una persona va efectuar 12 
pintades de la bandera republicana en contenidors, marquesines de 
bus i quadres elèctrics per Cerdanyola i La Llantia. UPB el 
localitza i USI fa recerca  de pintades i efectua informe 
fotogràfic. S'obren diligències per deslluïment de béns immobles que 
es lliuren a la Autoritat Judicial. El presumpte autor reconeix els 
fets i se'l denuncia penalment pel tipus assenyalat.

Eusi 118/15 22/04/2015 Tancat

Furt d'un IPAD de la marca Apple, al Museu de Can Marfà, propietat 
de l'Ajuntament. L'IPAD contenia un software específic per les 
instal·lacions. Visionades les càmeres de seguretat, el Tècnic de 
cultura reconeix a la presumpta autora. Agents USI procedeixen a la 
localització de la mateixa, i a la recuperació del dispositiu. Se la 
denuncia penalment en diligències instruïdes per falta de furt i es 
lliuren al Jutjat.

Eusi 121/15 24/04/2015 Tancat

Degut als reiterats actes vandàlics i Danys  produïts al Cementeri 
dels Caputxins, Agents USI estableixen un dispositiu de vigilància 
que culmina amb la detenció de 4 joves menors d'edat per un 
presumpte delicte de Danys a 22 ninxols, comés el dia 24/04/2015. 
S'instruexen les oportunes diligències, es posa en coneixment de 
Fiscalia de menors i detinguts i actuacions es lliuren a CME.

CASOS TANCATS



 MES/FACTOR 4 12,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

ÀMBIT D'ACTUACIÓ GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.
CITACIÓ/NOTIFICACIÓ 227 170 264 244 905 2156 2715 25,9
INFORMES/ESBRINAMENTS 2 1 1 1 5 25 15 -40,0
PRECINTES/DESPRECINTES 2 0 1 0 3 30 9 -70,0
ALTRES 1 1 1 0 3 4 9 125,0
TOTAL 232 172 267 245 0 0 0 0 0 0 0 0 916 2215 2748 24,1

TOTAL ACUMULAT 2015 232 404 671 916 1145 1374 1603 1832 2061 2290 2519 2748
TOTAL ACUMULAT 2014 140 310 532 736 962 1185 1348 1438 1607 1817 2007 2215

% DIFERÈNCIA 65,7 30,3 26,1 24,5 19,0 15,9 18,9 27,4 28,3 26,0 25,5 24,1
NUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X PROM 12,04 12,072 11,782 11,987 11,823 11,713 11,763 12,074 12,102 11,95 11,919 12
TENDENCIA 232 404 671 916 1162 1408 1635 1821 2044 2300 2536 2748

Cit/Notif
Esbrinaments
Informes
Precintes
Ret  Permís

INFORMES

INDICADORS MENSUALS: ABRIL'15 SEGURETAT CIUTADANA/P.JUDICIAL (PÀG. 12)
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 MES/FACTOR 4 12,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

DENÚNCIA GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.
ZONA BLAVA 1247 1166 850 1686 4949 14152 14847 4,9
ALTRES ESTÀTIQUES 1167 1146 1097 2050 5460 14757 16380 11,0
DINÀMIQUES 2152 1946 2221 4045 10364 15533 31092 100,2
SERVEI CATALÀ TRÀNSIT 150 99 135 80 464 1449 1392 -3,9
TOTAL 4716 4357 4303 7861 0 0 0 0 0 0 0 0 21237 45891 63711 38,8

TOTAL ACUMULAT 2015 4716 9073 13376 21237 26546 31856 37165 42474 47783 53093 58402 63711
TOTAL ACUMULAT 2014 3775 7222 11256 14901 18928 22756 26874 28994 32758 37313 41897 45889

% DIFERÈNCIA 24,9 25,6 18,8 42,5 40,2 40,0 38,3 46,5 45,9 42,3 39,4 38,8

ZONA BLAVA
ALTRES EST.
DINÀMIQUES
S.C.T.

DENÚNCIES DE TRÀNSIT

INDICADORS MENSUALS: ABRIL'15 TRÀNSIT (PÀG. 13)
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 MES/FACTOR 4 12,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

MOTIU RETIRADA GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.
QUINZENAL 44 37 31 30 142 366 426 16,4
RESERVA 46 41 35 37 159 698 477 -31,7
DIFICULTAR 17 9 20 16 62 237 186 -21,5
C i D 156 173 163 179 671 1842 2013 9,3
DOBLE FILA 6 7 7 5 25 37 75 102,7
GUAL 49 40 37 43 169 453 507 11,9
PROHIBIT 118 95 116 138 467 1303 1401 7,5
BUS/SP 0 1 1 0 2 17 6 -64,7
P.VIANANTS 7 4 9 7 27 64 81 26,6
VORERA/PEATONAL 55 43 37 45 180 367 540 47,1
ALTRES 53 58 56 53 220 703 660 -6,1
TOTAL 551 508 512 553 0 0 0 0 0 0 0 0 2124 6087 6372 4,7

TOTAL ACUMULAT 2015 551 1059 1571 2124 2655 3186 3717 4248 4779 5310 5841 6372
TOTAL ACUMULAT 2014 568 1130 1703 2206 2759 3250 3717 3994 4506 5054 5589 6087

% DIFERÈNCIA -3,0 -6,3 -7,8 -3,7 -3,8 -2,0 0,0 6,4 6,1 5,1 4,5 4,7
VEH. MOGUTS ACUM. 2015 183 312 445 578
VEH. MOGUTS ACUM. 2014 169 324 488 633 791 914 1091 1169 1347 1437 1576 1692

SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES

INDICADORS MENSUALS: ABRIL'15 TRÀNSIT (PÀG. 14)
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 MES/FACTOR 4 12,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.
EXPEDIENTS INICIATS VIA PÚBLICA 21 11 28 11 71 346 213 -38,4
TOTAL ACUMULAT EXPEDIENTS 2015 21 32 60 71 90 109 127 141 158 178 197 213
TOTAL ACUMULAT EXPEDIENTS 2014 27 66 110 138 174 192 204 219 229 237 294 346

% DIFERÈNCIA -22,2 -51,5 -45,5 -48,6 -48,2 -43,2 -37,9 -35,6 -30,8 -24,8 -33,1 -38,4
VEHICLES RETIRATS TRÀMIT ORDIN 7 0 3 0 10 62 30 -51,6
VEHICLES RETIRATS ORIGEN PERILL 6 4 3 4 17 32 51 59,4
VEHICLES DESPLAÇATS TITULAR 11 0 7 2 20 76 60 -21,1
TOTAL VEHICLES RETIRATS 13 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 27 94 81 -13,8
TOTAL ACUMULAT V. RETIRATS  2015 13 17 23 27 34 41 48 54 60 68 75 81
TOTAL ACUMULAT V. RETIRATS  2014 6 18 35 50 61 62 77 78 80 88 93 94

% DIFERÈNCIA 116,7 -5,6 -34,3 -46,0 -43,8 -33,1 -37,4 -31,2 -24,7 -23,0 -19,6 -13,8

NUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X PROM 12,04 12,072 11,782 11,987 11,823 11,713 11,763 12,074 12,102 11,95 11,919 12
TENDENCIA 21 32 60 71 90 109 127 141 158 178 197 213

NUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X PROM 12,04 12,072 11,782 11,987 11,823 11,713 11,763 12,074 12,102 11,95 11,919 12

VEHICLES ABANDONATS
INDICADORS MENSUALS: ABRIL'15 TRÀNSIT (PÀG. 15)
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 MES/FACTOR 4 12,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

DENÚNCIA GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.
SOROLL 0 0 0 0 0 7 0 -100,0
Vehicles Controlats 0 0 0 0 0 321 0 -100,0
VELOCITAT 326 388 378 440 1532 3580 4596 28,4
Vehicles Controlats 7.667 9.062 11.383 12.070 40182 111117 120546 8,5
SEMÀFOR 1199 1096 1279 962 4536 4343 13608 213,3
STOP 8 12 11 17 48 102 144 41,2
CEDIR PAS 2 1 4 1 8 41 24 -41,5
CINTURÓ 15 7 9 8 39 140 117 -16,4
TEL. MÒBIL 31 26 23 17 97 321 291 -9,3
AUT. COND. 47 38 31 29 145 476 435 -8,6
ASSEG. 14 11 23 15 63 225 189 -16,0
I.T.V. 80 46 67 34 227 656 681 3,8
TRANSPORT 7 3 0 0 10 26 30 15,4
TOTAL DENÚNCIES 1729 1628 1825 1523 0 0 0 0 0 0 0 0 6705 9917 20115 102,8

TOTAL ACUMULAT 2015 1729 3357 5182 6705 8507 10304 11970 13328 14959 16833 18564 20115
TOTAL ACUMULAT 2014 704 1422 2321 3124 3799 4384 4966 5418 6140 7221 8723 9917

% DIFERÈNCIA 145,6 136,1 123,3 114,6 123,9 135,0 141,0 146,0 143,6 133,1 112,8 102,8U 3 5 6 8 9 0

DENÚNCIES EN CONTROLS DE TRÀNSIT

INDICADORS MENSUALS: ABRIL'15 TRÀNSIT (PÀG. 16)
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 MES/FACTOR 4 12,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.
PROVES 178 272 283 186 919 2333 2757 18,2
Control Preventiu 164 256 263 170 853 2177 2559 17,5
Accident/Infracció 14 16 20 16 66 156 198 26,9
POSITIUS 19 25 29 20 93 243 279 14,8
Control Preventiu 10 12 13 8 43 133 129 -3,0
Accident/Infracció 9 13 16 12 50 110 150 36,4
Promig edat controls preventius 29 35 36 46 37 34,55 37 -
Promig edat accidents/infraccions 29 33 41 38 35 35,08 35 -
% POSITIUS 10,7 9,2 10,2 10,8 10,1 10,4 10,1 -0,3
% Control Preventiu 6,1 4,7 4,9 4,7 5,0 6,1 5,0 -1,1
% Accident/Infracció 64,3 81,3 80,0 75,0 75,8 70,5 75,8 5,2
TOTAL PROVES 178 272 283 186 0 0 0 0 0 0 0 0 919 2333 2757 18,2

TOTAL ACUMULAT 2015 178 450 733 919 1149 1379 1608 1838 2068 2298 2527 2757
TOTAL ACUMULAT 2014 111 274 549 696 1008 1366 1514 1532 1649 1829 2072 2333

% DIFERÈNCIA 60,4 64,2 33,5 32,0 14,0 0,9 6,2 20,0 25,4 25,6 22,0 18,2
NUM 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11
TENDENCIA 178 450 733 919 1253 1504 1754 1754 2005 2256 2506 2757
% POSITIUS 2013 14,583 5 5,9441 14,884 7,0632 6,9697 7,519 60 6,5789 8,2707 9,6618 8,5227

CONTROLS D'ALCOHOLÈMIA

INDICADORS MENSUALS: ABRIL'15 TRÀNSIT (PÀG. 17)
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 MES/FACTOR 4 12,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

ACCIDENT GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.
LLEU 22 19 24 26 91 322 273 -15,2
GREU 1 2 0 2 5 23 15 -34,8
MORTAL 0 0 0 0 0 0 0 -
TOTAL 2015 23 21 24 28 0 0 0 0 0 0 0 0 96 345 288 -16,5
LLEUS 2014 16 23 26 28 28 18 36 26 26 32 28 35
GREUS 2014 0 2 2 5 5 2 1 1 2 2 0 1
MORTAL 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2014 16 25 28 33 33 20 37 27 28 34 28 36

ACUMULAT 2015 23 44 68 96 120 144 168 192 216 240 264 288
ACUMULAT 2014 16 41 69 102 135 155 192 219 247 281 309 345

% DIFERÈNCIA 43,8 7,3 -1,4 -5,9 -11,1 -7,1 -12,5 -12,3 -12,6 -14,6 -14,6 -16,5

ACCIDENTS DE TRÀNSIT: GRAVETAT

INDICADORS MENSUALS: ABRIL'15 TRÀNSIT (PÀG. 18)
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 MES/FACTOR 4 12,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

VÍCTIMES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.
LLEUS 28 20 29 27 104 396 312 -21,2
GREUS 1 2 0 2 5 25 15 -40,0
MORTS 0 0 0 0 0 0 0 -
TOTAL 2015 29 22 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 109 421 327 -22,3
LLEUS 2014 23 29 30 34 32 24 41 35 34 38 40 36
GREUS 2014 0 2 2 5 5 2 1 1 3 3 0 1
MORTAL 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2014 23 31 32 39 37 26 42 36 37 41 40 37

ACUMULAT 2015 29 51 80 109 136 164 191 218 245 273 300 327
ACUMULAT 2014 23 54 86 125 162 188 230 266 303 344 384 421

% DIFERÈNCIA 26,1 -5,6 -7,0 -12,8 -15,9 -13,0 -17,1 -18,0 -19,1 -20,8 -21,9 -22,3

ACCIDENTS DE TRÀNSIT: VÍCTIMES

INDICADORS MENSUALS: ABRIL'15 TRÀNSIT (PÀG. 19)
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 MES/FACTOR 4 12,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

ACTUACIONS GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.
ENTREVISTES
Col.legis 53 50 49 54 206 491 618 25,9
Assoc. Veïns 27 29 26 27 109 249 327 31,3
Centres Of. 83 96 105 75 359 545 1077 97,6
Ciutadans 76 87 77 74 314 326 942 189,0
Comerços 465 561 450 244 1720 3204 5160 61,0
TOTAL 704 823 707 474 0 0 0 0 0 0 0 0 2708 4815 8124 68,7

TOTAL ACUMULAT 2015 704 1527 2234 2708 3385 4062 4062 4062 6093 6770 7447 8124
TOTAL ACUMULAT 2014 148 414 933 1535 2225 2786 2786 2786 3030 3651 4076 4815

% DIFERÈNCIA 375,7 268,8 139,4 76,4 52,1 45,8 45,8 45,8 101,1 85,4 82,7 68,7
COMUNICACIONS
Actes 52 31 47 34 164 470 492 4,7
Informes 43 50 89 48 230 490 690 40,8
Escrits Ciut. 14 18 9 20 61 238 183 -23,1
TOTAL 109 99 145 102 0 0 0 0 0 0 0 0 455 1198 1365 13,9

TOTAL ACUMULAT 2015 109 208 353 455 569 683 683 683 1024 1138 1251 1365
TOTAL ACUMULAT 2014 75 191 305 395 517 692 692 692 781 948 1088 1198

% DIFERÈNCIA 45,3 8,9 15,7 15,2 10,0 -1,4 -1,4 -1,4 31,1 20,0 15,0 13,9
1 2 3 4 5 6 6 6 6,5 7,5 8,5 9,5

POLICIA DE BARRI

INDICADORS MENSUALS: ABRIL'15 RELACIONS AMB LA COMUNITAT (PÀG. 20)
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 MES/FACTOR 4 12,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 2014 CARTA  ►2015 DIF.
SERVEI URGENT
Mitjana Temps 04:15 05:19 05:44 04:37 05:24 07:00 05:13 01:47

% Serveis Estàndard 81,43 84,91 82,61 80,46 81,7 93,2 11,5
ACCIDENT GREU
Mitjana Temps 03:27 01:30 01:48 03:30 02:06 07:00 02:50 04:10

% Serveis Estàndard 88,89 100 100 87,5 98,4 102,5 4,1
VEH. DIFICULTANT
Mitjana Temps 06:27 09:47 09:43 10:14 08:29 15:00 09:30 05:30

% Serveis Estàndard 85 76,69 74,58 77,33 80,8 91,4 10,6
VEH. ABANDONATS
Mitjana Temps (dies) 134 - 140 - 95,6 15 107,8 92,8
% Serveis Estàndard 0 - 0 - 4,6 0,0 -4,6
VEH. PERILL
Mitjana Temps (dies) 13 0,5 5 3,5 6,0 1 7,1 6,1
% Serveis Estàndard 75 75 66,6 50 80,6 61,1 -19,5
CONTROLS TRÀNSIT
Controls Realitzats 398 366 407 368 4458 500 4617 4117

CARTA DE SERVEIS

INDICADORS MENSUALS: ABRIL'15 RELACIONS AMB LA COMUNITAT (PÀG. 21)

Controls Realitzats 398 366 407 368 4458 500 4617 4117
VIGIL. TRÀNSIT ESCOLES
% Cobertura 80,8 75,7 74,5 69,9 79,7  - 75,2 -4,5
ESCRITS CIUTADANS
Mitjana Temps 16 11 9 6 12,0 20 9,7 10,3
% Serveis Estàndard 85,71 77,7 100 100 88,6 91,8 3,2
CURSOS E. VIÀRIA
Cursos Realitzats 41 35 34 28 278 125 414 289
COBERTURA POLICIA BARRI
% Cobertura 98,5 81,0 85,3 82,6 84,3 100 86,9 13,1
PROTECCIÓ ACTES PÚBLICS
% Cobertura 100 100 100 100 100 100 100,0 0,0
COSTODIA MENORS ABSENT.
% Cobertura 100 100 100 100 100 100 100,0 0,0
CAMPANYES INF/CONTROL
Total Campanyes 1 1 1 1 12  - 4



 MES/FACTOR 4 12,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

ÀMBIT DE SERVEI GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.
CURSOS EDUCACIÓ VIÀRIA
Activitats 41 35 34 28 138 278 414 48,9
Assistents 1075 846 820 693 3434 6937 10302 48,5
SESSIÓ ALT. DENÚNCIA
Cursos 2 2 4 2 10 22 30 36,4
Convocats 60 62 123 66 311 621 933 50,2
Assistents 46 55 94 51 246 486 738 51,9
% Assistència 76,7 88,7 76,4 77,3 79,1 78,3 79,1 1,1
Aprovats 42 53 86 49 230 473 690 45,9
% Aprovats 91,3 96,4 91,5 96,1 93,5 97,3 93,5 -3,9
TOTAL ASSISTENTS 1121 901 914 744 0 0 0 0 0 0 0 0 3680 7423 11040 48,7

TOTAL ACUMULAT 2015 1121 2022 2936 3680 4600 5520 6440 6440 8280 9200 10120 11040
TOTAL ACUMULAT 2014 649 1700 2563 3288 3959 4446 4494 4494 4794 5876 6811 7423

% DIFERÈNCIA 72,7 18,9 14,6 11,9 16,2 24,2 43,3 43,3 72,7 56,6 48,6 48,7
1 2 3 4 5 6 7,2 7,5 7,5 8,5 9,5 10,5

EDUCACIÓ VIÀRIA

INDICADORS MENSUALS: ABRIL'15 RELACIONS AMB LA COMUNITAT (PÀG. 22)

EDUCACIÓ VIÀRIA: TOTAL ASSISTENTS EDUCACIÓ VIÀRIA: ASSISTENTS/CURS
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 MES/FACTOR 4 12,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

ÀMBIT D'ACTUACIÓ GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.
ANIMALS 24 17 25 37 103 305 309 1,3
Denúncies 15 8 8 22 53 221 159 -28,1
Altres 9 9 17 15 50 84 150 78,6
V.DOMÈSTICA 15 18 7 10 50 141 150 6,4
MENORS 22 21 17 3 63 238 189 -20,6
Diligències 0 8 8 2 18 50 54 8,0
Altres 22 13 9 1 45 188 135 -28,2
M.AMBIENT/SANITAT 1 6 0 9 16 42 48 14,3
Denúncies 1 6 0 0 7 25 21 0,0
Altres 0 0 0 9 9 17 27 58,8
S.SOCIALS 18 16 20 1 55 135 165 22,2
ALTRES 11 20 22 2 55 146 165 13,0
TOTAL 91 98 91 62 0 0 0 0 0 0 0 0 342 1007 1026 1,9

TOTAL ACUMULAT 2015 91 189 280 342 434 526 611 611 763 859 947 1026
TOTAL ACUMULAT 2014 75 142 195 251 378 473 559 604 720 848 926 1007

% DIFERÈNCIA 21,3 33,1 43,6 36,3 14,8 11,1 9,2 1,1 6,0 1,3 2,3 1,9

QUALITAT DE VIDA

INDICADORS MENSUALS: ABRIL'15 RELACIONS AMB LA COMUNITAT (PÀG. 23)

QUALITAT DE VIDA: ACTUACIONS ÀMBIT ACTUACIÓ
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 MES/FACTOR 4 12,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

ÀMBIT DE SERVEI GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.
ENTRADA 459 534 568 542 2103 5601 6309 12,6
SORTIDA 764 679 821 778 3042 7920 9126 15,2
Ajuntament 203 185 218 155 761 2176 2283 4,9
Organismes 351 318 413 415 1497 3610 4491 24,4
Ciutadans 210 176 190 208 784 2134 2352 10,2
TOTAL SORTIDES 764 679 821 778 0 0 0 0 0 0 0 0 3042 7920 9126 15,2

TOTAL ACUMULAT 2015 764 1443 2264 3042 3803 4563 5324 6084 6845 7605 8366 9126
TOTAL ACUMULAT 2014 661 1349 2046 2703 3444 4083 4709 5186 5866 6511 7211 7920

% DIFERÈNCIA 15,6 7,0 10,7 12,5 10,4 11,8 13,0 17,3 16,7 16,8 16,0 15,2
TRÀMIT OBJECTES TROBATS 15 166 124 201 159 650 1773 1950 10,0
TRÀMIT OBJECTES TROBATS 14 159 119 114 131 144 155 202 183 172 144 106 144

TENDENCIA 764 1443 2264 3042 0 0 0 0 0 0 0 0

DOCUMENTS

INDICADORS MENSUALS: ABRIL'15 RELACIONS AMB LA COMUNITAT (PÀG. 24)
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 MES/FACTOR 4 12,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

HORES ABSÈNCIA SERVEI GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.
GRUPS
Matí 1662 1398 1460 1456 5976 16,6 16,9 0,26
Tarda 872 850 973 1082 3777 14,0 11,9 -2,05
TRIP 405 328 248 237 1218 18,1 16,0 -2,13
Nit 489 356 507 636 1988 14,5 15,2 0,73
MOTIU ABSENTISME
Baixa 2194 1652 1560 1564 6970 7,31 7,9 0,64
Indisposició 135 195 179 171 680 1,20 0,8 -0,43
Ass. Propis 147 279 472 508 1406 2,14 1,6 -0,54
Altres Motius 952 806 977 1168 3903 4,83 4,4 -0,38
TOTAL 3428 2932 3188 3411 0 0 0 0 0 0 0 0 12959 15,48 14,8 -0,71

TOTAL ACUMULAT 2015 3428 6360 9548 12959 16199 19439 22678 25918 29158 32398 35637 38877
TOTAL ACUMULAT 2014 4385 7972 11487 14278 18206 21415 23863 25775 28202 32081 35960 40170

% DIFERÈNCIA -21,8 -20,2 -16,9 -9,2 -11,0 -9,2 -5,0 0,6 3,4 1,0 -0,9 -3,2
NUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X PROM 12,04 12,072 11,782 11,987 11,823 11,713 11,763 12,074 12,102 11,95 11,919 12
TENDENCIA 3428 6360 9548 12959 16199 19439 22678 25918 29158 32398 35637 38877

ABSENTISME

INDICADORS MENSUALS: ABRIL'15 RECURSOS (PÀG. 25)

% ABSENTISME: MOTIU% ABSENTISME: GRUPS

NOTES: Les hores per conveni anuals a treballar són 1.632 en 2014. El % de diferència que dóna la fila de sota dels totals acumulats és el càlcul 
de la diferència entre ambdós anys pel que fa a les  hores reals d'absència, mentre que la diferència calculada a les columnes de la dreta entre 
l'any 2013 i la previsió de 2014, es calcula pels % d'absència desglossats per torn i tipus d'incidència.
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 MES/FACTOR 4 12,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

ÀMBIT DE SERVEI GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.
ASSISTÈNCIA JUTJATS 106 124 135 72 437 1326 1311 -1,1
HORES EXTRES AGENTS 0 0 0 0 0 1800 0 -100,0
ALTRES HORES 44 32 54 57 187 641 561 -12,5

TOTAL ACUMULAT 2015 150 306 495 624 780 936 1092 1248 1404 1560 1716 1872 624 3767 1872 -50,3
TOTAL ACUMULAT 2014 165 393 566 723 923 1079 1252 1298 2428 2853 3286 3767

% DIFERÈNCIA -9,1 -22,1 -12,5 -13,7 -15,5 -13,3 -12,8 -3,9 -42,2 -45,3 -47,8 -50,3

ÀMBIT DE SERVEI GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.
SERVEIS MENSUALS 29 15 39 53 136 567 608
SERVEIS ACUMULATS 29 44 83 136 136 567 608
% SERVEIS ACUMULATS 4,8 7,2 13,7 22,4 22,4 99,8 22,4
SERVEIS DISPONIBLES 579 564 525 472 472 1 472
% SERVEIS DISPONIBLES 2015 95,2 89,6 84,0 78,5 72,9 67,3 61,7 56,1 50,5 44,9 39,3 33,7
% SERVEIS DISPONIBLES 2014 96,4 88,1 79,8 71,5 63,2 54,8 46,5 38,2 29,9 21,6 13,3 4,9

1

INDICADORS MENSUALS: ABRIL'15 RECURSOS (PÀG. 26)
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 MES/FACTOR 4 12,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

ÀMBIT DE SERVEI GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.
CURSOS 0 2 4 3 9 29 27 -6,9
ASSISTENTS 0 7 19 5 31 353 93 -73,7
HORES DE FORMACIÓ 0 24 93 66 183,0 1437,0 549,0 -61,8
NUM 1 2 3 4 5
X PROM 12,04 12,072 11,782 11,987 11,823 11,713 11,763 12,074 12,10243 11,95 11,919 12

FORMACIÓ

INDICADORS MENSUALS: ABRIL'15 RECURSOS (PÀG. 27)

NOTES: 



 MES/FACTOR 4 12,00 2,00 3 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

ÀMBIT DE SERVEI GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 2014  ►2015 % DIF.
PERSONAL 2679 4076 7140 6002 19897 53972 59691 10,6
GRUA 1680 0 840 3240 5760 2518 17280 586,3
TOTAL 4359 4076 7980 9242 0 0 0 0 0 0 0 0 25657 56490 76971 36,3
   TOTAL ACUMULAT 2015 4359 8435 16415 25657 32071 38486 44900 51314 57728 64143 70557 76971
   TOTAL ACUMULAT 2014 2384 6390 10662 18023 29204 35736 40083 41521 46509 52212 54489 56490
   % DIFERÈNCIA 82,8 32,0 54,0 42,4 9,8 7,7 12,0 23,6 24,1 22,9 29,5 36,3

23

INDICADORS MENSUALS: ABRIL'15 RECURSOS (PÀG. 28)

ACTES PÚBLICS: COSTOS

Via Crucis  del Barri de Cerdanyola
ACTE TOTALGRUA

92 92 €
PERSONAL

2.286 €
35 €35

966 1.320

Via Crucis Interparroquial 207

Desfilada dels Armats i Homenatge a la Ciutat

Processó Nit de Silenci
Processó de Dijous Sant

Processó General de Mataró 720
Processó del Silenci 483

1.610

368

1.323 €840
2.330 €

728 €360
207 €

Cursa Solidària 23 23 €
Firantic Maresme 23 23 €

Cercavila Escola de Bressol de Rocafonda 34 34 €
Curses Infantils Ciclisme Carretera 46 46 €

Festa de la Feria de Abril 2015 a la pl. Onze de Setembre 69 69 €
Sant Jordi 2015 1.023 1.023 €

Cercavila Escola El Turó 46 46 €
Acte al Teatre Monumental 368 368 €

Cercavila de gegants del col·legi Anxaneta 34 34 €
Fira Motor Total 322 322 €

46 €Cercavila Escola Balmes 46

23 €

XXI Marxa de Sant Jordi 46
VI Marxeta de l'escola Vista Alegre 46

Celebració eucarística a la Parròquia de Mare de Déu de l'Esperança 46
46 €
46 €

Activitat esportiva a la pl. Santa Anna i a la pl. de la Muralla 46

Volta Solidària per les Malalties Minoritàries 23

46 €
46 €



 MES/FACT #¡REF! #¡REF! 2,00 3 ## ## ## 7,00

MES TOTAL INTER
04/14 2867 3015
05/14 3210 2997
06/14 3329 2995
07/14 3560 3001
08/14 3232 3040
09/14 3277 3071
10/14 3729 3119
11/14 3591 3184
12/14 3740 3248
01/15 3568 3320
02/15 3341 3374
03/15 3652 3425
04/15 3455 3474

MES TOTAL INTER
04/14 639 693
05/14 644 687
06/14 689 689
07/14 782 687
08/14 701 688
09/14 611 681
10/14 679 681
11/14 615 680

MITJANES MÒVILS (PÀG. 29)

ÍNDEXS INTERANUALS
SERVEIS DIRECTES

DELICTES+FALTES

INDICADORS MENSUALS: ABRIL'15
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12/14 689 679
01/15 700 677
02/15 705 680
03/15 714 681
04/15 752 690

MES TOTAL INTER
04/14 32 29
05/14 33 29
06/14 20 28
07/14 38 29
08/14 25 28
09/14 28 28
10/14 30 28
11/14 27 28
12/14 35 28
01/15 23 29
02/15 21 28
03/15 24 28
04/15 28 28

Tendència

ACCIDENTS AMB FERITS
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SERVEI ESPAIS PÚBLICS 
RELACIÓ D’ACTUACIONS EN TRÀMIT O PENDENTS A MAIG DE 2015  
 

ACTUACIONS PREVISTES: 

MILLORA CARRERS: 

a) Incloses en el Pla d’Asfaltat 2015; es actuacions incloses al nou 
projecte són: 

Reforç paviment calçada         
       

Reforç calçada Ronda Alfons X El Savi. 
Reforç calçada C/Mossèn Molé i Miquel Albà. 
Reforç calçada de la urbanització de la Cornisa. 

 
  

Reparacions de paviments i actuacions en espais públics 
  

Reforma de voreres als entorns de l’Hospital de Mataró. 
Ampliació vorera Ronda Frederic Mistral. 
Passos de vianants al lateral de Avda. Maresme. 
Reparacions espires de trànsit. 

 

El pressupost puja 199.811,98 € + IVA (241.772,50 euros). 

b) Dins del projecte FEM FEINA 
 

- Reforma font pública i entorn davant Poliesportiu Eusebi Millan. 
- Reforma espai públic cantonada Sant Cugat – Lluís Companys. 
- Reparació de paviment – voreres – de la Riera entre Muralla i Plaça Espanya. 
- Construcció 3 guals per a minusvàlids:  

o Carrer Roma. 
o 2 Avinguda Maresme. 

- Pavimentació 2 accessos del Pati de Can Marchal. 
 

c) Dins dels equips ordinaris: 
 

- Treballs derivats de les propostes del Consell d’Infants. 
o Actuacions de jardineria i paviment (una part pendent de finançament): 

 

ACCIONS PRIORITZADES CALENDARI PREVIST PRESSUPOST 
PARC CENTRAL 
Jocs electrònics Juliol 2015 14824,89€ 

Renovació gespa 
Setembre-Octubre de 
2015 

2.600€ 

PARC DE L’ALEGRIA 
Repas de pintura dels bancs Juny –juliol 2015 4272,31€ 



Repàs pintura papereres Juny –juliol 2015 300€ 
Canviar gronxador  Juny-juliol 2015 1653,10€ 
Arranjament rellotge Segon semestre 2015 2500€ 
Renovació fanals trencats  Ordinari 
PLAÇA CATALUNYA 
Millores rajoles en mal estat Juny -juliol2015 2500€ 
Fer repàs de pintura dels bancs i neteja de graffitis de la 
plaça Juny -juliol2015 6103,3€ 

Plantació de parterre de planta de temporada Maig-juny 2015 545€ 
PLAÇA DE LES TERESES 
Renovació de bancs (21 bancs) Juliol 2015 5.880€ 
Ressembra de gespa  Maig 2015 3650€ 
Repintat papereres Juny -juliol2015 250€€ 
PLAÇA SANTA ANNA 
Col·locació de dues papereres  Juny- juliol 2015 254,77€ 
Arranjament de peces trencades Juny-juliol 2015 1500€ 
PLATJA VARADOR 
Posta a punt del mobiliari temporada de platja Maig – Juny 2015 Ordinari 
Treure herbes que tenen punxes Maig – Juny 2015 Ordinari 
PARC DE SANT VALENTÍ 
Posar tobogan Juny 2015 2102,64€ 
Fer repàs de pintura dels bancs de la plaça Juny-juliol 2015 2644,76€ 
PLAÇA DE L’AJUNTAMENT 
Netejar més  Ordinari 
PLAÇA OCCITÀNIA 
Pintar xarranca i fer repàs de pintura a bancs i 
papereres de la plaça Juny-juliol 2015 5087€ 

Ressembrar gespa Maig 2015 1950€ 
 

- Enllumenat: 
o Renovació de unes 400 luminàries (pressupost 180.000) en licitació. 

 

PROJECTES PENDENTS DE FINANÇAMENT: 

- Treballs derivats del PIC (Pla d’impuls comercial): 
o Avinguda Gatassa. 
o Ronda O’Donnell. 
o Joan Larrea 
o Miquel Biada 
o Goya 
o Tetuan 
o Sant Benet 
o ... 

 
- Jardineria: 

o Replantada d’arbres + contracte manteniment reg (3 anys). 

DISTRIBUCIÓ FASES D'ACTUACIÓ 

     



FASES D'ACTUACIÓ UTS. 
ANUALS  

INVERSIÓ ANUAL 
PREVIST € PERÍODE ZONES D'ACTUACIÓ 

2015-2016 1 + 2 Centre-Example + 1/3 Eixos principals     183                   33.053      

2016-2017 2 2/3 Eixos principals     203                   30.371      

2017-2018 3 1/2 Barris i Urbanitzacions     156                   27.030      

2018-2019 3 1/2 Barris i Urbanitzacions     156                   27.030      

2019-2020 4 + 5 Espais verds i places + Polígons industrials     224                   31.882      

     COTS TOTAL PLANTACIÓ              149.366 €  

Cost treure soques                                                                                              37.420,-
IVA 21%                                                                                                              39.225,- 
TOTAL                                                                                                               226.011,- €  

Manteniment de reg durant 3 anys (45.000,- any)                                            135.000,- € 

 

- Enllumenat: 
o Derivat del Pla director (a 12 anys vista: aprox 5.000.000 euros). 
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3.- DIRECCIÓ DE CULTURA 
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3.1.- ORGANIGRAMA DIRECCIÓ DE CULTURA



 

3.2.-  FUNCIONS  
 
 
3.2..1.-  DIRECCIÓ DE CULTURA 

 

La finalitat de la Direcció de Cultura és la gestió, l'organització i l'administració de les 
competències municipals en matèria de cultura, concretada en les funcions següents :  
 
• Gestionar les competències municipals en matèria de cultura en els seus diversos àmbits 

sectorials.: patrimoni cultural (museístic, arqueològic i natural), la cultura popular i tradicional, el 
foment de la lectura pública, i la creació, formació i difusió artística en qualsevol de les seves 
expressions (arts escèniques, arts visuals, música, cinema i audiovisuals, etc).  

• Planificar i gestionar els equipaments culturals municipals i els programes dels serveis culturals 
existents o els que creï l’Ajuntament de Mataró.  

• Organitzar, administrar i gestionar els serveis, recursos i activitats culturals de l’Ajuntament. 
• Establir relacions de col·laboració i suport amb altres administracions, organismes, institucions, 

entitats, associacions i empreses per a la promoció de la cultura a la ciutat.  
• Promoure la participació i la concertació de l’actuació cultural municipal amb la representació de 

les entitats culturals mataronines, del moviment associatiu i amb altres persones amb 
coneixements i experiència en l’àmbit de la cultura 

• Elaborar propostes per dotar la ciutat d’un sistema d’equipaments que permetin posar la cultura 
a l’abast del ciutadà, tot garantint uns estàndards de qualitat dels serveis que s’hi prestin. 

• Impulsar projectes adreçats a la formació dels ciutadans i ciutadanes, a potenciar els creadors 
locals i a incentivar la demanda de serveis culturals. 

• Fomentar l’associacionisme cultural i cooperar en el desenvolupament de les seves activitats 
 
 
3.2.1.1.- Acció Cultural 
 

1.-  Organitzar, administrar i gestionar els serveis, recursos i activitats culturals d’aquest àmbit; 
� Programació estable de teatre i dansa, i d’arts visuals i plàstiques 
� Programació del M|A|C 
� Programació musical pròpia i en conveni amb entitats Programació de cinema en vo 

(contracte amb el Foment Mataroní) 
� Cursos de l’Aula de Teatre 

 
2.-  Planificar i gestionar els equipaments culturals municipals i els programes que se’n deriven; 

� Teatre Monumental, Can Gassol. Centre de creació d’arts escèniques, Aula de Teatre, 
Sales d’exposicions de Can Palauet, M|A|C Lab (amb caràcter permanent); d’altres 
equipaments culturals i públics  municipals o privats (amb caràcter temporal). 

 
3.-  Establir relacions de col·laboració i suport amb altres administracions, organismes, institucions, 
entitats, associacions i empreses per a la seva promoció; 

� Subvencions, convenis o contractes amb institucions equipaments culturals i 
participació en xarxes. 

� Relacions estables de col·laboració amb centres de formació i associacions artístiques. 
 
4.-  Promoure la participació i la concertació de l’actuació cultural municipal en aquestes matèries 
amb la representació de les entitats culturals mataronines, del moviment associatiu i amb altres 
persones amb coneixements i experiència en aquest àmbit. 



 

 
5.-  Elaborar propostes per dotar la ciutat de programes i projectes adreçats a la formació que 
permetin posar l’àmbit d’acció cultural a l’abast del ciutadà, tot garantint-ne uns estàndards de 
qualitat dels serveis que s’hi presten; 

� Cantània, Tots Dansen, Cantagrans, Mostra de Teatre Juvenil i Mostra de Teatre 
Infantil, Zona intrusa, M|A|C Mini, l’Escola de l’Espectador 

 
      6.- Impulsar projectes per potenciar els creadors locals i a incentivar la demanda de serveis 
 culturals.  

� Cicle Fet a Mataró, M|A|C Lab, M|A|C Espai. 
 

7.- Promoure la difusió de l’activitat cultural, adaptant-la als nous formats de xarxes 2.0 
� Creació del web i de la marca Cultura Mataró i del sistema de butlletins i ampliació i 

adaptació dels perfils de facebook, twitter, etc., nou canal de CulturaMataró a 
Vimeo/pro. 

 
 
3.2.1.2.- Festes i Territori 
 
1.-  Organizar, gestionar i administrar les competències municipals en matèria de Festes i 
cultura popular i tradicional. 
 
2.-  Potenciar i consolidar el calendari festiu mataroní : 
• Nadal i reis 
• 3 Tombs 
• Carnestoltes i Quaresma 
• Setmana Santa 
• Sant Jordi 
• Sant Joan 
• Les Santes 
• Onze de setembre 
• Sant Simó 
 
3.-  Gestionar la relació amb els agents i entitats culturals de la ciutat en les seves propostes 
festives donant-los tant suport logístic com assessorament tècnic. 
 
4.-  Donar suport logístic i assessorament tècnic a totes els entitats veïnals que organitzin festes 
de Barri i serenates al carrer. 
 
5.-  Gestionar i coordinar les comparses institucionals : 
La seva participació a actes festius de la ciutat 
Manteniment del patrimoni festiu de la ciutat 
Garantir el transport i l’acompanyament de les comparses institucionals en totes les seves 
sortides 
 
6.-  Gestionar  i coordinar les colles de portadors i músics de les comparses institucionals: 
Inscripcions i gestió de llistes d’espera 
Seguiment de necessitats de les colles: Materials, vestuari, formació... 
Manteniment dels instruments de música  
Convocatòries de les colles a les sortides de les comparses 



 

 
7.-  Col·laborar en la programació d’activitats de cultura popular juntament  amb aquelles 
entitats i associacions de cultura popular i tradicional de la ciutat. 
 
3.2.1.3.- Xarxa de Biblioteques 

Les biblioteques de Mataró tenen com a finalitat facilitar l’accés lliure a la informació, al     
coneixement i a la cultura, donant suport a la formació i esdevenir centres d’oci i de lleure per a  
tots els ciutadans.  

1.-  El foment de la lectura. Gestionar el fons documental. Programar una oferta d’activitats 
encaminades a fomentar la lectura:  clubs lectura, hores del conte, tallers d’escriptura… 
  
2.-  El suport a la formació. Oferir  formació a nivell de l’ aprenentatge de l’infividu al llarg de la 
vida (treball amb les escoles, activitats amb entitats…) 
 
3.-  L’accés a la informació.Facilitar l’accés a les noves tecnologies, posar a diposoció del fons a 
la xarxa i tots els recursos disponibles. 
 
4.-  Ser un espai de relació, de trobada i d’intercanvi. Programar activitat que fomentin 
l’intercanvi d’experiències i coneixamet. 
 
3.2.1.4.-  Museu de Mataró i Patrimoni Cultural 
 
1.-  Conservació/documentació/recerca i difusió  del patrimoni local. 

•  Estudiar les col·leccions patrimonials de la ciutat  
•  Convenis amb Universitats i altres Institucions  
• Difondre les col·leccions a tot tipus de públic, tot garantint-ne uns estàndards de qualitat 

dels serveis que s’hi presten 
  
2.-  Planificar i gestionar la seu del Museu de Mataró i totes les seves extensions: 

• Can Serra (exposició,  reserva i espais didàctics/polivalents) 
• Ca l’Arenas (exposició, reserva i espais didàctics/polivalents)  
• Can Marfà (exposició i espais polivalents) i pendents els altres serveis: reserva, espais 

didàctics, consulta 
• Clos arqueològic/ Vil·la romana de Torre Llauder  
• Reserva i consulta de material arqueològic de Vallveric 
• Reserva als espais de Madoz , Plaça dels Corrals (i s’hi s’inclou la col·lecció Vilaseca la 

reserva del c. Dinamarca) 
 

3.-   Establir relacions de col·laboració i suport amb altres administracions, organismes, 
institucions, entitats, associacions i empreses per a la seva promoció; 

• Subvencions, convenis o contractes amb: Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, Oficina de Patrimoni Cultural de Àrea de Cultura de la Diputació de 
Barcelona, Museu Marítim de Barcelona.... 

• Relacions estables de col·laboració amb diferents museus i Universitats (per recerca, 
estudi i difusió) 

 
4.-   Presentar a la ciutat altres treballs realitzats per museus i institucions que ajuden a enriquir 
el coneixement patrimonial 



 

• Programació d’exposicions temporals itinerants, cicles de conferències o 
jornades 

 
5.-    Promoure la difusió de les activitats del museu, adaptant-la als nous formats de xarxes 2.0 
 
3.2.1.5.- Manteniment i Serveis 
 
1.- Gestionar i coordinar els recursos humans assignats al servei (tècnics, auxiliars tècnics i 
ajudants de servei): planificar torns i tasques, validar horaris, validar controls horaris, etc. 
 
2.- Aplicacions i simulacres dels plans d’autoprotecció dels centres assignats a la Direcció de 
Cultura. 
 
3.- Gestió i suport dels manteniments preventius, correctius i predictius dels centres i 
instal·lacions de la Direcció de Cultura. 
 
4.- Complimentar el plans d’autoproteció de les activitats organitzades per la Direcció de Cultura 
que requereixen aquesta documentació. 
 
5.-  Participar en la coordinació d’activitats de la DC amb plans d’autoprotecció implantats. 
 
6.- Validar els requeriments tècnics dels plecs de contractació de concessions externes 
vinculades al servei 
 
7.-  Gestió i seguiment del manteniment dels equipaments assignats a Cultura. 
 
8.- Participar a les sessions de la Comissió de Foc 

 

      9.- Coordinar la gestió de material per activitats a la via pública que sol.liciten les entitats. 
 

 

3.2.1.6.- Administració 
 
1.-  Gestió del pressupost: confecció, seguiment, execució i liquidació 

  
2.-  Tramitació administrativa especialment la relativa a expedients de:  

• contractació 
• plec tècnics en procediments oberts i negociats 
• redacció del contracte en artístics, d’espectacles i menors 
• convenis de col·laboració amb entitats de la ciutat o ens supramunicipals 
• convocatòria de subvencions  
• subvencions rebudes d’ens supramunicipals 
• premis 
• llicències d’ús d’equipaments 
• llicències d’activitat cultural al carrer 
• firaires als barris 

 
 
3.-  Gestió i control d’ingressos  



 

• compte de recaptació mensual 
• seguiment dels moviments dels comptes restringits 
• preus públics: emissió de liquidacions i factures 
• rebuts mensuals Aula de Teatre 
• venda d’entrades  
• confecció d’estudis de costos 
• gestió i venda de publicacions  

 
4.-  Altres  

• atenció al públic i registre de documents 
• recerca patrocinadors activitats 
• secretaria del Consell participatiu de Cultura i seguiment de les Taules de treball 
• secretaria del Consell de la Comissió del Nomenclàtor 
• tramitació de sinistres derivats de les activitats culturals 
• gestió de la botiga de Les Santes 
• confecció d’indicadors i complimentar enquestes 

 
És un servei que treballa principalment per als altres serveis de la Direcció, encara que també 
ho fa directament per l’usuari de les activitats culturals que es programen. 

 
 

3.3.-  INDEX DE LA NORMATIVA, REGLAMENTS, PROTOCOLS, PLANS O PROGRAMES  
 
 
3.3.1.-  DIRECCIÓ DE CULTURA 
 
Per tal de desenvolupar amb garanties les tasques que es deriven de les funcions del nostre 
servei, estem sotmesos a la normativa següent : 
 
3.3.1.1.- Acció cultural 
 
� Ordenança de la Via Pública de l’Ajuntament de Mataró 
http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/normativa/ordenances/docs/ordenansaVia
Publica.pdf 
 
� Decret 112/2010 Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives 
http://www.diba.cat/documents/540797/828359/reglament_espectacles_publics_activitats_recre
atives.pdf 
 
� Llei 4/1997 de Protecció Civil 
http://www.belt.es/legislacion/vigente/sp_pcivil/pcivil/autonomica/catalu%C3%B1a/llei_4_97.pdf 
 
� Decret 30/2015 de Plans d’autoprotecció 
http://www.eic.cat/sites/default/files/docs-nodes/20206206.pdf 
 
� Reial Decret 563/2010 Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria 
http://www.minetur.gob.es/energia/ca-ES/Novedades/Paginas/RDReglamentoPinotecnia.aspx 
 
� ITC 18 del Reial decret 536/2010 



 

 
3.3.1.2.- Festes i Territori  
 
D’altra banda, i pel que fa a la relació amb les colles  de portadors i músics: 
 
� Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a 
la pròpia imatge.  
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1982/12/31/pdfs/A00057-00059.pdf 
 
� Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.  
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750 
 
� Carta del Voluntariat de Catalunya adoptada pel Parlament de Catalunya en la seva 
resolució 98/V, de 29 de maig de 1996 
Ley  6/1996 de 15 de enero del Voluntariado 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-1071 
 
 
3.3.1.3.- Xarxa de Biblioteques 
 
• Llei del Sistema Bibliotecari de Catalunya (Llei 4/1993, de 18 de març).  
http://www.bne.es/es/Colecciones/Adquisiciones/DepositoLegal/LegislacionAutonomica/docs/Llei_Sistem
a_Bibliotecari.pdf 
 
• Mapa de Lectura Pública de Catalunya (15 de juliol de 2014). 
http://biblioteques.gencat.cat/ca/biblio_tematic/suport_local/equipaments/mapa/ 
 
• Estàndards de biblioteca pública de Catalunya (2008). 

http://www.cobdc.org/jornades/11JCD/actes11jcid/comunicacions/pag_47.pdf 
 
 
3.4.- TEMES PENDENTS RESOLDRE A JUNY 2015 
 
3.4.1.- DIRECCIÓ DE CULTURA 
 
3.4.1.1.- Acció cultural 
 
Temes per seguiment i resolució : 
 
1.-  Aula de Teatre: el Grau Superior en Arts Escèniques (d’aplicació per al curs 2016-2017) 
  
2.-  Aula de Teatre: producció dels 30 anys. 
  
3.-  M|A|C: projecte de constitució administrativa. 
  
4.-  M|A|C: convocatòria de la beca de producció. 
  
5.-  Comunicació: aplicatiu mòbil i millores al web CulturaMataró 



 

 
3.4.1.2.- Museu de Mataró i Patrimoni Cultural 
 

 Temes a resoldre el juny 2015: 
 

El desembre del 2014 el director del Museu, Sr. Carles Marfà, va renunciar a la direcció per 
motius de salut. Actualment hi ha un procés en curs per ocupar la plaça de director/a del Museu 
de Mataró que és probable que primers de juny no hagi finalitzat. Una vegada s’hagi proveït el 
lloc és important definir amb el nou director/a l’ enfoc del Museu de Mataró.  
 
 
3.4.1.3.-  Xarxa de Biblioteques 
 

Temes per seguiment i resolució : 
 
1.- Acabar la implementació del servei d’autopréstec a partir de la tecnologia de radiofreqüència 
(RFID), amb l’adquisició de la bústia de retorn de documents intel·ligent. 

2.- Ampliació de la biblioteca Pompeu Fabra, per tal d’acomplir amb els estàndards del mapa de 
lectura pública de Catalunya i poder oferir tots els serveis bàsics que li són inherents 
 
 
 
3.5.- PREVISIÓ DE TEMES QUE S’HAURAN D’AFRONTAR DURANT EL SEGON 
SEMESTRE DEL 2015  
 
3.5.1.- DIRECCIÓ DE CULTURA 
 
3.5.1.1.-  Festes i Territori 
 
Temes importants que s’hauran d’afrontat el segon semestre de 2015 : 
 

1.-  Iniciar el procés participatiu per debatre las proposta de Protocols de Santes    que ha estat 
treballada durant l’últim trimestre del 2014 i el primer del 2015. 
 
2.- Seguir amb el procés participatiu engegat a gener de 2015 per a la redacció del Reglament 
de Colles i  Comparses institucionals, i el document de reglamentació dels menors que hi ha a 
ales colles. 
 
3.- Casa de la Cultura Popular : Caldrà la elaboració d’un Pla de gestió. 
 
4.- Llibre Blanc de la Cultura. Cal valorar  l’inici de la segona fase d’elaboració de propostes. 
 
3.5.1.2.- Manteniment i Serveis: 
 
Temes pendents segon semestre 2015: 
  
1.- Elaboració i aprovació d’un reglament que reguli la cessió i us  del material de infraestructura 
de festes. 



 

 
3.5.1.3.- Museu i Patrimoni 
 
Temes pendents segon semestre 2015: 
 
1.-  Relacionats amb la Col·lecció Vilaseca  
Acabar l’inventari per a poder procedir a la donació de la col·lecció a l’Ajuntament de Mataró. 
Buscar un espai municipal (amb les condicions que marca la llei de Museus) per a de reserva 
de les màquines de gran volum. 
Dotar Can Marfà dels elements necessaris pel correcte funcionament (espais didàctics, reserva 
indumentària i petit volum, àrea de consulta...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.6.- ÍNDEX DE CONTRACTES DE SERVEIS, CONCESSIONS DEMANIALS O GESTIÓ DE 
SERVEIS PÚBLICS EN VIGOR 

 
     3.6.1.-  DIRECCIÓ DE CULTURA 
 

NOM CONTRACTE ADJUDICATARI
IMPORT 
TOTAL AMB 
IVA

DURADA PRÒRROGA

visites guiades, rutes i tallers (EN TRAMIT NOU CTE) Antequem, SL 118.935,74
09/10/2012 A 

8/10/13
SI, prorrogat (iniciat 
nou procediment)

atenció al públic, visites i tallers Antequem, SL 29.943,87
18/12/2014 a 

18/03/15
SI

contractació menor informadors i visites guiades, rutes i 
tallers didàctics per Can Marfà

Antequem, SL 15.893,35
28/03/2015 a 
17/06/2015

NO

lloguer taules i cadires activitats direcció de cultura Casa Gay, SA 32.089,21
24/04/2014 a 

23/04/15
NO

formació musical dels tabalers de la colla institucional de la 
Momerota

Cento Carbó Peris 300,00

atenció al públic espais escènics
Centre de Formació i 
Prevenció

36.480,29
28/05/2013 a 
27/11/2014

SI, prorrogat ( fins 
26/11/15)

servei de càrregues i descàrregues de materials de suport  
a les activitats de la Direcció de Cultura. (EN TRAMIT NOU 
CTE)

Centre de Formació i 
Prevenció 

14.590,00
25/07/2013 a 
24/07/2014

SI, prorrogat (fins 
24/07/2015)

servei preventiu sanitari Creu Roja
110769,16 
(77,431,94 

Cultura)

22/02/2014 a 
21/02/2016

SI

muntatge instal·lacions elèctriques Electricitat Boquet, S.L 108.887,90
08/04/2012 a 
07/04/2014

SI. S'ha prorrogat 
fins al 07/04/2016

aula de teatre (EN TRAMIT NOU CTE) Enric Domingo Tro 273.220,00
01/10/2011 a 
30/09/2013

SI, fins 30/09/2015

contractació per la programació de cinema en VOS Foment Mataroní 6.160,00 NO
Contracte Muntatge i Desmuntatge estruct. activitats 
direcció de cultura

Germans Homs 1852, 
SL

26.505,05
20/06/2014 a 
19/06/2015

SI

Formació tabalers del drac Joan Cot Ros 300,00 NO
formació musical  dels tabalers de la colla institucional del DragalióJoan Cot Ros 300,00 NO

fons bibliografic Biblioteques de Mataró
Laietana de 
Llibreteria, SL

90.000,00
04/04/2013 a 
03/07/2014

SI, fins 03/10/2015

generadors electricitat cultura (EN TRAMIT NOU CTE) Marti Canudas, SA 17.012,96
15/07/2013 a 
14/07/2014

SI fins 14/07/2015

serveis de megafonia (EN TRAMIT NOU CTE) Mics BCN, SCP 21.417,00
05/04/2014 a 
04/04/2015

SI, fins 
30/06/2015(iniciat 
nou procediment)

formació musical dels tabalers de la colla institucional do  MaresmeOriol López Torruella 300,00 NO

subministrament de material pirotècnic Pirotècnia Igual, SL 30.338,09
21/02/2014 a 
20/02/2015

SI, fins 20/02/2016

assistència tècnica espais escènics (EN TRAMIT NOU 
CTE)

Stem, SCCL 112.738,73
05/11/2012 a 
04/05/2014

SI, fins 04/05/2015 
(iniciat nou 
procediment)

assistència tècnica espais escènics Stem, SCCL 19.135,00 fins 20/07/2015 NO

lloguer sanitaris quimics 
Toi Toi Sanitarios 
Móviles, SA

11.412,72
10/07/2014 a 
09/07/2016

SI

serveis de so i llum (EN TRAMIT NOU CTE) TST So i Llums, SCP 102.980,68
08/04/2013 a 
07/04/2014

SI, fins 07/04/2015 
(iniciat nou 
procediment)

serveis de muntatge, desmuntatge de so i llums i
assistència tècnica de suport a les activitats programades
per la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró. 

TST So i Llums, SCP 15.262,51 NO

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.- DIRECCIÓ D’ENSENYAMENT 

 



 



 

Nivell
Polític

Nivell
Àrea

Nivell 
Directiu

Nivell
Tècnic

Nivell 
Operatiu

Director/a 
d'Ensenyament

Director Ins. Miquel 
Biada ( Prof. Tit. A o B 

de secundària)

Cap de servei 
d'educació 

Conserges IES 

Prof. Tit  A de 
secundària Prof. Tit B de 

secundària
Bibliotecari/ària

Auxiliar adm. 
Secretaria 

Acadèmica IES 

Cap de secció 
Programes 
Educatius

Cap de secció 
Educació Infantil

Direcció CFA Can Noè
(Prof. Tit. A o Mestre adults)

Directors/es d'escola 
bressol 

(Educador/a 1r cicle 
ed. Inf.) 

Prof. Tit  A de 
secundària

Mestres 
adults 

Aux. 
Administratiu/va 

CFA  

Conserges 

Tècnic/a mitjà/na  
programes 
educatius 

Tèc. Esp. Pro 
Educatius

Mestres taller 

Conserge 
mantenidor 

Netejador/as 
Escoles bressol

Educador/a 1r 
Cicle Ed. 
Infantil

Recepció 
secretaria 

acadèmica IES

Regidor/a delegat/a 
Ensenyament i Esports

Coordinador/a 
Àrea Participació i 

Serveis a les Persones 

Administratiu/va
Escola Bressol 

Cap de Projectes 
Transversals, Participació i 

Ciutadania

Institut Miquel Biada Secció Programes Educatius
Secció Educació Infantil

Responsable Unitat Administrativa

Unitat Administrativa

Cap de secció 
d'Escolarització i 
Centres

Secció d'Escolarització i 
Centres

Tècnic/a mitjà/na 
de programes 

educatius

Conserges 

Auxiliar 
Administratiu/va 

RH

Administratiu/va
Secretaria 

Acadèmica IES 

Administratiu/va
ingressos 

Auxiliar 
Administratiu/va 
Administració

Administratiu/va
Administració

     4.1.- ORGANIGRAMA DIRECCIÓ D’ENSENYAMENT     
 



 

     4.2.-  FUNCIONS  
 
 

4.2.1.-  DIRECCIÓ D’ENSENYAMENT 
 
• Planificació escolar 
 
• Elaboració d’estudis i informes sobre educació 

 
• Participació en la Taula Mixta de Planificació en coordinació amb Departament 

d’Ensenyament 
 

• Cordinació amb el serveis d’Equipaments les actuacions de millora dels centres educatius. 
 

• Coordinació  amb la resta de serveis municipals en tot allò que fa referència als centres 
educatius 

 
• Gestió de l’ús social dels centres 
 
 
4.2.1.1.- Secció d’Educació Infantil 
 
1.-  Supervisar l’elaboració i execució de projectes o accions en matèria educativa de les 
escoles bressol i d’altres projectes municipals adreçats a l’etapa 0-3 anys: espais infant i 
família, col·laboracions amb serveis socials i amb altres entitats de la ciutat... 
 
2.- Gestionar i coordinar les competències traspassades a l’Ajuntament pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat, tant del  procés de preinscripció i matriculació de les 
escoles bressol com dels consells escolars. 
 
3.- Supervisar i controlar els serveis prestats per empreses externes: menjador, cuina, 
serveis de vacances, Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP),... 
 
4.- Coordinar i supervisar el procés de concessió d’ajuts escolars a les famílies usuàries de 
les escoles bressol municipals. 
 
5.- Coordinar i col·laborar amb la Generalitat, Diputació i altres organismes en totes les 
accions i programes de l’àmbit de l’etapa  0 – 3.: cercles de comparació i altres. 
 
6.- Col·laborar amb les iniciatives relacionades amb l’educació infantil que desenvolupen 
altres sectors educatius: serveis socials, taula d’infància, sanitat 
 
 
4.2.1.2.-  Secció d’escolarització i centres 
 
1.- Coordinar i supervisar l’activitat de l’Oficina Municipal d’Escolarització: gestió de la 
preinscripció en període ordinari i matrícula viva  
 
2.- Participació en la Comissió de Garanties d’Admissió. 



 

 
3.- Planificar la informació municipal sobre la preinscripció d’Infantil, Primària i Secundària. 
 
4.- Dinamitzar la Comissió d’Absentisme i fer el seguiment de les seves actuacions.. 
 
5.- Impulsar l’activitat del Consell Escolar Municipal i fer-ne el seguiment, així com també de 
les comissions de treball vinculades al mateix.  
 
6.- Coordinar l’oferta educativa municipal. 
 
7.- Supervisar el Pla de Formació de famílies i el suport municipal a les AMPA. 
 
8.- Coordinar i supervisar els programes de suport escolar. Pla Educatiu d’Entorn 
 
9.- Gestionar les convocatòries d’ajuts, subvencions i convenis de la Direcció 
d’Ensenyament amb entitats educatives i/o particulars 
 
4.2.1.3.-  Secció de Programes Educatius 
 
1.- Coordinar i supervisar l’organització i el funcionament de l’Escola Municipal de Música. 
 
2.- Coordinar i supervisar l’organització i el funcionament del Centre de Formació Permanent 
Tres Roques, de l’Escola d’Adults Can Noè i altres ofertes formatives municipals. 
 
3.- Coordinar i supervisar el Dispositiu Local d’Inserció. 
 
4.- Col·laborar amb les iniciatives relacionades amb l’ensenyament secundari, la formació 
professional i la formació d’adults que desenvolupen altres sectors educatius. 
 
5.- Gestionar i coordinar la secretaria tècnica del Consell de la Formació Professional així 
com les seves comissions. 

 
4.2.1. 4.- Unitat administrativa de la Direcció d’Ensenyament 
 
1.- Donar suport i orientació als tècnics d’Ensenyament, així com a les Direccions de l’Institut 
Miquel Biada i del CFA Can Noè pel que fa a procediments administratius derivats de la 
gestió educativa: subvencions, convenis, contractes, acords marc... 
 
2.-  Atendre al públic i als usuaris dels serveis educatius, tant pel que fa al processament de 
la informació com a la gestió dels tràmits a efectuar en cada cas.  
 
3.- Gestionar les convocatòries d’ajuts individualitzats, de beques, subvencions i convenis de 
la Direcció d’Ensenyament amb entitats educatives i/o particulars.  
 
4.- Supervisar la tramitació dels expedients de contractació: redacció dels plecs tècnics. 
 



 

5.- Fer el seguiment de les subvencions provinents de la Generalitat, de la Diputació i del 
Consell Comarcal. 

 
4.2.1.5 .-   Institut Miquel Biada 
 
1.- Oferta Educativa 
 
2.- Educació Secundària Obligatòria (ESO) 
 
3.- Batxillerats 
 
4.- Programes de Formació i Inserció 
 
5.- Cicles Formatius de Grau Mitjà 
 
6.- Cicles Formatius de Grau Superior 
 
7.- Curs d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior 
 
8.- Mesures Flexibilitzadores de la FP 
 
9.- Formació Professional Dual 

 
 

4.3.-  INDEX DE LA NORMATIVA, REGLAMENTS, PROTOCOLS, PLANS O 
PROGRAMES  

 
 

4.3.1.-  DIRECCIÓ D’ENSENYAMENT 
 
 
4.3.1.1.- Planificació, escolarització i administració de l’ensenyament 
 

     4.3.1.1.1.- Unitat Administrativa 
      

4.3.1.1.2.- Oficina Municipal d’Escolarització (OME): Comissió de Garanties d’Admissió 

• Protocol d’Actuacions de L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) i de la Comissió de 
Garanties d’Admissió de Mataró 

 
     4.3.1.1.3.- Consell Escolar Municipal 

• Normativa del CEM 
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/educacio/participacio_educativa/consell_escolar_munici
pal/index.html 
 
4.3.2.2- Escoles Bressol Municipals 
 

           4.3.2.1.1.- Servei escolar 

• Normativa de preinscripció i matrícula 



 

http://www.mataro.cat/web/portal/ca/educacio/bresol/index.html 

• Projecte Educatiu  

• Protocol General de Funcionament 

• Projecte Curricular 

• Bases d’adjudicació de beques 
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/educacio/bresol/index.html  

• Pla d’Autoprotecció (PAU) 
 

     4.3.2.1.2.- Activitats complementàries 
 
4.3.2.1.3.- Edificis, instal·lacions i elements de suport 

• Protocol d’actuacions 
 

  4.3.2.1.4.- Serveis a la petita infància no escolaritzada 

• Protocol de funcionament 
  
4.3.3.- Escoles  
 

      4.3.3.1.- Edificis, instal·lacions i elements de suport 

• Normativa que regula l’ús social dels centres 
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=545262
&language=ca_ES&action=fitxa 
 
 
4.3.4.- Educació secundària obligatòria i postobligatòria 
 
4.3.4.1.- Institut Municipal Miquel Biada 

• Documents de centre: Projecte Educatiu (PEC), Projecte Curricular, Normes de 
Funcionament (NOFOC), Pla de Formació 

http://www.mataro.cat/web/portal/ca/educacio/secpost/centre_municipal/index.html  
http://biada.org/html/biadapress/?page_id=1724   
• Convenis de col·laboració amb empreses (Formació dual i altres) 

• Certificació de Qualitat ISO 9001 

• Pla d’Autoprotecció (PAU) 
 
4.3.4.2.- Programes de Formació i Inserció (PFI) 
 
4.3.4.3.- Coordinació de la Formació Professional 

• Reglament del Consell de la Formació Professional 
 
4.3.5.- Suport Educatiu 
 
4.3.5.1.- Activitats educatives complementàries. 



 

• Projecte d’actuacions del Pla Educatiu d’Entorn 

• Memòria d’actuacions del Pla Educatiu d’entorn 
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/educacio/participacio_educativa/pee/index.html   
• Projectes singulars: acords de col·laboració de cada estada 

• Projectes singulars: protocol de treball anual. 

• Protocol de llengües  

• Pla d’Impuls a la Lectura: pla d’actuacions i memòria 
 
4.3.5.2.- Transferències i subvencions 

• Subvencions casals d’Estiu 
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/Ajuntament/subvencions/index.html  

• Subvencions menjadors escolars 
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/Ajuntament/subvencions/index.html  

• Beques de transport 
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/educacio/ipsecob/subvencions_ajuts/index.html  

• Beques a Escoles Bressol 
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/educacio/bresol/index.html  
 
 
4.3.6.- Educació al llarg de la vida 
 
4.3.6.1.- Centre Municipal Formació Adults Can Noè 

• Documents de centre: Projecte Educatiu (PEC), Projecte Curricular, Normes de 
Funcionament (NOFOC), Pla de Formació 

 
4.3.6.2.- Escola Municipal de Música 
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/educacio/vida/escmusica/index.html  

• Projecte Educatiu de Centre (PEC) 

• Normativa de preinscripció i matrícula 
http://www.emmmataro.cat/  

• Normativa de préstec d’instruments 
 
4.3.6.3.- Centre de Formació Permanent Tres Roques 
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/educacio/vida/tres_roques/index.html  

• Pla d’Autoprotecció (PAU) 

• Pla d’usos 

• Pla funcional 

• Normativa condicions d’ús de l’equipament per externs. 

• Memòria funcional anual qualitativa i quantitativa 

• Document instruccions procés inscripcions 
 

 



 

4.4.- TEMES PENDENTS RESOLDRE A JUNY 2015 
 
 
 

4.4.1.- DIRECCIÓ D’ENSENYAMENT 
 
Temes importants pendents de resoldre a juny de 2015 
 
1.- Pla educatiu d’Entorn:  

• Conveni de Col·laboració entre el Departament de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Mataró. 

.  
2.- Projectes singulars: 

• Renovació dels convenis de col·laboració de l’Institut Josep Puig i Cadafalch i GEM. 
.  

3.- Renovació del Conveni Projecte 4 cordes. 
 

     4.- Protocol evacuació de les oficines i simulacre 
 
 

4.5- PREVISIÓ DE TEMES QUE S’HAURAN D’AFRONTAR DURANT EL SEGON 
SEMESTRE DEL 2015  
 
 
4.5.1.-  DIRECCIÓ D’ENSENYAMENT 
 
Previsió de temes que s’hauran d’afrontar durant el segon semestre del 2015 
 
1.- Regularització de la situació patrimonials de  Joanot Martorell i Roques Albes 
 
2.- Regulació de la cessió edificis municipals a  CFA Els Tarongers  
 
3.- Ampliació personal Patis Oberts 2016 
 
4.- Oferta i plantilla: Bressol, Biada i Can Noè 
 
5.- Funcionament de la taula mixta de planificació 
 
6.- Elaboració protocol atenció al públic (oficines)  
 
7.- Elaboració protocol acollida nou personal de consergeria 
 
8.- Elaboració d’un manual de referència per a consergeria dels centres 
 
9.- Renovació del Consell Escolar Municipal 



 

10.- Nova seu central de l’Escola Municipal de Música 
 
11.- Prórroga contracte reforç escolar any 2016. 
 
12.- Aprovació i entrega de la memòria del Pla Educatiu d’Entorn (PEE) i renovació de la 
Comissió Representativa-Institucional del mateix.. 
 
13.- Elaboració del nou projecte d’actuacions del PEE pel curs 2015-2016. 
 
14.- Seguiment del procés per a la construcció de l’escola Angeleta Ferrer 
 
15.- Seguiment del procés per a la programació d’un centre d’FP a Mataró 
 
16.- Coordinar amb el SSTT d’ensenyament l’oferta educativa del curs 2016-17. 
 
17.-  Continuar treballant el Document de Planificació 2013-2020 de forma participada 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

4.6.- ÍNDEX DE CONTRACTES DE SERVEIS, CONCESSIONS DEMANIALS O GESTIÓ 
DE SERVEIS PÚBLICS EN VIGOR 

 
   4.6.1.- DIRECCIÓ D’ENSENYAMENT 
 
NOM CONTRACTE ADJUDICATARI

IMPORT 
TOTAL

DURADA PRÒRROGA PREVISIÓ

Classes de perruqueria i estètica per als 
PQPI .

Maria de la Vega 
Rodero Lozano

15.873,00 €
De setembre 
2013 a juny 2014 

Prorrogat per 
al curs 2014-
2015

Nou contracte 
per al curs 2015-
2016

Prestació de serveis per afavorir la 
integració dels infants amb NEE a les 
Escoles bressol.

CDIAP de la 
Fundació Privada el 
Maresme

14.112,00 €
De 1/09/2013 a 
30/06/2015

Prorrogat per 
al curs 2015-
2016 i 2016-
2017

Formació per al Cicle Formatiu de 
vaixells d'esbarjo de l'Institut Biada

Varador 2000, SA 29.000,00 €
De 1 d'octubre 
de 2013 a 30 de 
maig de 2014.

Prorrogat per 
al curs 2014-
2015

Nou contracte 
per al curs 2015-
2016

Serveis de suport a l'estudi
Serveis a les 
persones Encis, 
SCCL

57.185,89 €
De gener a juliol 
de 2015

Nou contracte 
2016

Servei d'impressió de cartells i fullets Diverses empreses 27.550,74 €
01/04/2015 a 
31/03/17

Prevista 
pròrroga

Servei de dinamització dels patis oberts 
a les escoles

Gedi, Gestió i 
Disseny, SCCL

20.110,00 €
De febrer a juny 
2015

No es 
prorroga

A partir set. 
2015, nou 
contracte 
conjunt amb el 
Serv. de 
Família 
(Joventut)

Servei de cuina a les Escoles Bressol.
Adara Seniors 
Services, SL

Serveis d'atenció als infants de les 
Escoles Bressol.

Prevista 
pròrroga set. 
2016 a juliol 
2018

Servei de docència, direcció pedagògica 
i vigilància de l'EMMM.

Musicop SCCL i 
Visualsonora SCCL 
UTE

Prevista 
pròrroga set. 
2016 a juliol 
2018

Fundació Catalana de 
l'Esplai

De l'1 d'agost de 
2014 fins al 31 
de juliol de 2016

De l'1 de 
setembre de 
2014 fins al 31 
d'agost de 2016
De l'1 de 
setembre de 
2014 fins al 31 
d'agost de 2015

587.553,01 €

Pròrroga curs 
2015-2016

1.064.598,88 €

153.191,78 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- DIRECCIÓ D’ESPORTS 
 
 



 



 

Nivell
Polític

Nivell 
Àrea

Nivell 
Directiu

Nivell
Tècnic

Nivell 
Operatiu

Esport, Escola i 
Lleure

Director/a d'Esports

Tècnic/a d'Esports

Regidor/a delegat/a 
Ensenyament i Esports

Tècnic/a especialista 
esports

Activitats 
esportives

Tècnic/a d'Esports

Tècnic/a especialista 
esports

 Instal·lacions

Tècnic/a d'Esports

Responsable 
d'Instal·lacions

Auxiliar instal·lacions 

Administratiu especialitzat

Administratiu/va

Director/a Piscina

Tècnic/a especialista 
esports

Auxiliar administratiu/va
Mantenidor/a Empleat/da de planta 

Auxiliar recepcionista

Coordinador/a 
esportiu

Monitor/a

Piscina Municipal

Coordinador/a 
Àrea Participació i 

Serveis a les Persones 

Cap de Projectes 
Transversals, Participació i 

Ciutadania

Tècnic/a especialista 
instal·lacions

5.1.- ORGANIGRAMA DIRECCIÓ D’ESPORTS 
 



 

 
           5.2.-  FUNCIONS  
 
 
 

5.2.1.- DIRECCIÓ D’ESPORTS 
 
La finalitat de la Direcció d’Esports és la gestió, organització i administració de les 
competències municipals en matèria d’esports, que es concreten en les següents funcions: 
 
5.2.1.1.- Instal·lacions esportives (poliesportius, piscina municipal, camps de futbol, 
velòdrom, pistes poliesportives, estadi municipal d’atletisme, camp d’hoquei, gimnàs antic 
Casal de Joves de Pl. Espanya, circuit municipal de cros) : planificar i gestionar l’ús de les 
instal·lacions esportives i els programes dels diferents serveis esportius.  

 
1.- Elaborar un pla de manteniment ordinari i preventiu anual de les instal·lacions 
esportives municipals en funció de la viabilitat econòmica 
 
2.- Continuar amb el programa per al control i seguiment del manteniment de les 
instal·lacions per una millor coordinació i eficàcia 
 
3.- Aplicar el pla de manteniment dels camps municipals de gespa artificial segons viabilitat 
econòmica 
 
4.- Aplicar i fer seguiment de les noves llicències d’ús de les instal·lacions esportives 
municipals (camps de futbol, camp d’hoquei, pista esportiva i pistes de petanca) 
 
5.- Fer el seguiment de les accions d’estalvi energètic establertes en les instal·lacions 
esportives municipals, conjuntament amb el servei de manteniment i de medi ambient de 
l’Ajuntament 
 
6.- Elaborar i aprovar el pla d’ús anual de les instal·lacions esportives municipals i realitzar 
l’estadística d’ús corresponent. 
 
7.- Seguiment de la concessió del Centre Municipal d’Esports El Sorrall. 

 
 
     5.2.1.2.- Esport de competició,  
 

1.- Organitzar i/o col·laborar amb els clubs, per la realització de diferents actes 
extraordinaris de relleu ciutadà. 
 
2.- Confeccionar un calendari d’actes de relleu ciutadà, i l’agenda esportiva del cap de 
setmana 
 
3.- Aplicar, conjuntament amb el servei d’escola i lleure, la normativa d’ocupació de la via 
pública i de protecció civil establerta per l’Ajuntament.  
 
4.- Organització d’accions de promoció de l’esport amb altres administracions: “penja’t una 
medalla”  



 

 
5.- Col.laborar amb l’organització d’esdeveniments esportius rellevants: volta ciclista a 
Catalunya 
 
6.- Nit de l’Esport Mataroní. 
 
7.- Oficina de servei als clubs per facilitar les eines per la recerca de patrocinadors  i millora 
imatge 
 
8.- Aplicar els criteris de la campanya “Junts per l’esport” 
 
9.- Oferir les instal·lacions esportives a l’escola universitària pels estudis de CAFE. 
 
 5.2.1.3.- Esport escolar  
 
1.- Organització dels Jocs Esportius Escolars de Mataró adaptant-los a la demanda i als 
condicionants organitzatius de la Secretaria general de l’Esport, l’UCEC i el Consell Esportiu 
del Maresme 
 
2.- Vetllar i fer seguiment del decàleg per la millora de l’esport escolar  
 
3.- Continuar amb la col.laboració amb el Consell Esportiu del Maresme en el funcionament de 
la fase local dels Jocs esportius escolars de Catalunya  
 
4.- Jornades de reflexió i treball sobre l’esport escolar  
 
5.- Programa de subvencions per les escoles per l’organització de programes esportius en 
horari extraescolar (promoció esportiva i participació en els JJ EE). 
 
6.-Seguir desenvolupant les diferents accions formatives encaminades a la formació dels 
àrbitres dels Jocs escolars, ampliant les , en la mesura del possible a altres col.lectius 
 
7.- Vetllar i col.laborar en l’organització de la Marató Escolar dins la Mitja Marató. 
 
8.- Organitzar la jornada de cloenda dels Jocs Escolars i l’acte de lliurament de medalles. 
 
9.- Col.laborar en l’organització de l’IronKids com a tret de sortida dels Jocs Escolars, aixi com 
d’altres activitats puntuals participatives per tots els escolars 
 
10.- Organització campionat natació escolar. 
 
11.- Continuar amb la col.laboració de l’organització de les jornades de l’aualé 
 
5.2.1.4.- Esport de lleure  
 
1.- Oferta de pistes obertes i estudi ampliació de l’oferta sempre que hi hagi possibilitat 
 
2.- Seguiment del programa PAFES d’activitat física i salut a Mataró. 
 



 

3.- Revisar de manera continuada el programa d’activitat física per la gent gran, ajustant-lo a les 
necessitats del col·lectiu (canvis d’ubicació, adaptació del programa a les necessitats dels 
usuaris, fusió de grups...) 
 
4.- Aprofitar la platja per a usos esportius i fomentar les seves possibilitats per realitzar-hi 
activitats esportives 
 
5.- Seguir amb la col·laboració amb les entitats organitzadores d’activitats esportives populars i 
de lleure dins la seva programació anual. 
 
6.- Organització Santes esportives, amb la col·laboració d’entitats  
 
7.- Organització Mitja Marató Ciutat de Mataró – Gran Premi Diputació, amb els clubs 
d’atletisme de la ciutat  
 
8.- Participació a la Campanya Mulla’t per l’esclerosi múltiple 
 
9.- Oferta de cursets de natació de la piscina municipal. 
 
10.- Foment de qualsevol activitat esportiva de la ciutat. 
 
 
5.2.1.5.- Col.laboracions 
 
1.- Establir relacions de col·laboració i suport amb altres administracions, organismes, 
institucions, entitats, associacions i empreses per a la promoció de l’esport a la ciutat.  
 
5.2.1.6.- Consell Municipal d’Esports 
 
1.-  Promoure a traves del Consell Municipal de Participació d’Esports la participació i la 
concertació de l’actuació esportiva municipal amb la representació de les entitats i clubs, de 
l’àmbit educatiu, del moviment associatiu i altres persones amb experiència i coneixement de 
l’esport. 

 
 

5.3.-  INDEX DE LA NORMATIVA, REGLAMENTS, PROTOCOLS, PLANS O PROGRAMES  
 
 

5.3.1- DIRECCIÓ D’ESPORTS 
 
5.3.1.1- Normatives 
 
• Normativa Jocs Escolars. 

http://www.mataro.cat/portal/contingut/document/originals/esports/2014_2015/Dossier_Gen
eral_dels_Jocs_Escolars_2014-15.pdf 

 
 5.3.1.2.- Reglaments 
 

• Reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals 
 



 

• Reglament Nit de l’Esport.  
 
 5.3.1.3.- Protocols 
 

• Llicències d’ús de les instal·lacions esportives municipals. 
• protocol de fidelització i captació de nous usuaris a la piscina municipal. 
• nous criteris per formar part del programa “Junts per l’Esport”. 
• Protocol reconeixement esportistes. 
• Protocol de la celebració d’actes esportius a la via pública  

 
  
 5.3.1.4.- Plans 
 

• Pla de manteniment i inversions de les Instal·lacions Esportives Municipals. 
 
• Pla d’ usos de les Instal·lacions Esportives Municipals.  
 
• Pla d’ usos esportius de la platja. 
http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/Turisme/Pla_Temporada_Platja_
2012.pdf 
 
• Plans d’ autoprotecció de les Instal·lacions Esportives Municipals.  
 
 

 5.3.1.5.- Programes generals 
 

• Programa anual d’ Esports. 
 

 
      5.4.- TEMES PENDENTS RESOLDRE A JUNY 2015 

 
5.4.1.-  DIRECCIÓ D’ESPORTS 
 
Temes importants que estaran pendents de resoldre a juny 2015 
 
1.- Dissenyar conjuntament amb els diferents serveis municipals un circuit circular de tot 
Mataró per a la pràctica de l’ esport. 
 
2.- En funció de la disponibilitat econòmica, adequar els senders tan per caminant  com pels 
practicants de  BTT. 
 
3.- Instal·lar mesuradors parcials de consums, en especial elèctrics, en els equipaments per 
l’estalvi energètic. 
 
4.- En funció de la disponibilitat econòmica construir més vestidors al Pavelló Eusebi Millán. 
 
5.- Estudiar la viabilitat de la construcció de nous vestidors a l’Estadi Municipal d’Atletisme. 
 



 

6.- Estudiar la viabilitat econòmica de construir un magatzem i nous vestidors al Camp Municipal 
de Futbol del Pla d’en Boet. 
 
7.- Fer un cens dels espais al carrer que permeten un ús esportiu de lleure. 
 
8.- Impulsar el complex esportiu del nou Palau d’Esports com alternativa a l’actual equipament 
Josep Mora. 
 
9.- Observatori de l’Esport Mataroní. 
 
10.- Iniciar els estudis per a la construcció d’una nova piscina municipal, sempre i quan la 
viabilitat econòmica ho permeti. 
 
11.- Millorar i mantenir l’espai web d’Esports dins la web municipal. 
 
12.- Estudi i definició del projecte de nous vestidors al Camp Municipal de Futbol de Cirera un 
cop assegurada la viabilitat tècnica de l’actuació. 
 
13.- Seguiment de la concessió del Centre Municipal d’Esports el Sorrall. 

 
 

5.5.- PREVISIÓ DE TEMES QUE S’HAURAN D’AFRONTAR DURANT EL SEGON 
SEMESTRE DEL 2015  
 
5.5.1.- DIRECCIÓ D’ESPORTS 
 
Previsió de temes que s’hauran d’afrontar durant el 2n semestre del 2015 
 
1.- Jornada d’esport adaptat 
 
2.- Santes Esportives 
 
3.- Confeccionar un calendari d’actes de relleu ciutadà, fent-ne difusió a la web municipal en 
l’apartat de l’agenda esportiva. 
 
4.- Aplicar els criteris de la campanya “Junts per l’esport”. 
 
5.- Noves llicències d’us de les instal·lacions esportives municipals.  
 
6.- Mitja Marató ciutat de Mataró. 
 
7.- Organitzar una jornada formativa per les entitats sobre el tema de les assegurances. 
 
8.- Donar suport a les entitats esportives en el tema de les inspeccions de la Seguretat Social. 
 
9.- Aplicació del pla de manteniment dels camps de futbol de gespa artificial en funció de la 
viabilitat econòmica. 
 
10.- Seguiment del projecte de cobriment de les pistes exteriors del poliesportius Eusebi Millan 
i de l’equipament de Plaça Espanya 



 

 
11.- Gestionar amb el consorci del port per il·luminar el braç del port per poder fer pràctica 
esportiva. 
 
12.- Compra del material de gimnàstica pel Poliesportiu Euskadi corresponent al 3r any del 
conveni amb el Consell Català de l’Esport per la subvenció concedida. 
 
13.- Comprar el material perifèric necessari per implementar el nou programa informàtic de 
gestió i control d’accés de la Piscina Municipal. 
 
14.- Estudi de l’ ampliació de les pistes d’ Skate. 
 
15.- Ampliació de la Base Nàutica Municipal. 
 
16.- Avançar amb el Pla d’ Inversions .  
 
17.- Millorar el servei de la sala de fitness de la Piscina Municipal en funció de la disponibilitat 
econòmica. 
 
18.- Campanyes i actes socio–esportius: 
.- Mulla’t per l’esclerosi múltiple 
.- Jornada/es de promoció de la Piscina Municipal . 
 
19.-  Reprendre el projecte del Triangle de Molins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

5.6.- ÍNDEX DE CONTRACTES DE SERVEIS, CONCESSIONS DEMANIALS O GESTIÓ DE 
SERVEIS PÚBLICS EN VIGOR 

 
 
5.6.1.- DIRECCIÓ D’ESPORTS 
 
 

NOM CONTRACTE ADJUDICATARI IMPORT DURADA PRÒRROGA

Servei de promoció informativa 
audiovisual activitat esportiva

Mataro-Maresme 
Digital , SLU

12.500,00
Març 2015-
desembre 2015

NO

Coordinació jocs escolars
Joan Borrell 
Ventura

3.029,61
Octubre 2014-juny 
2015

NO

Serveis preventius sanitaris Creu Roja 19.984,20
01/02/2014-
31/01/2016

SI

Servei d'activitat física per a gent 
gran

Associació Esport 
3

80.445,89
01/03/2014-
28/02/2016

SI

Servei de vigilància, salvament i 
socorrisme de la piscina 
municipal

Emergències 
Setmil, SL

83.452,56
01/09/2013-
31/08/2015

SI

Servei d'impressió de cartells i 
fullets

Adjudicataris 
concurs

1.395,96
01/04/2015-
31/03/2017

SI



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- SERVEI DE BENESTAR SOCIAL 
 
 



 



 

Nivell

Polític

Nivell 

Directiu

Nivell

Tècnic

Nivell 

Operatiu

Cap de Servei 
Benestar Social

Educador/a 
social

Treballador/a 
familiar

Agència d'Atenció a les Persones 
amb Dependència

Infància i Família 

Treballador/a 
social

 

Cap de Secció 
Promoció Social

Treballador/a 
social

Cap de Secció 
Infància i Família

Coordinador/a 
d'Àrea 

Educador/a
Social

Educador/a socialTreballador/a social

Cap de Secció 
Agència d'Atenció a 
les Persones amb 

Dependència

Promoció Social
Unitat suport administratiu i de gestió
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Tècnic/a 
especialista 
estrangeria
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Família, Benestar 

social, Salut i Consum 

Administratiu/va 

Tècnic/a mitjà/na 
de gestió 

Tècnic/a de suport 
especialitzat

  

Secretari/ària 
d'Àrea  

Tècnic/a de suport

Cap de Projectes 
Transversals, 

Participació i Ciutadania

 
6.1.- ORGANIGRAMA SERVEI DE BENESTAR SOCIAL 
 



 

 
     6.2.-  FUNCIONS  
 
 
 

6.2.1.-  SERVEI DE BENESTAR SOCIAL 
 

Les funcions del servei de Benestar social venen determinades per les competències que la 

Llei 12/2007 d’ 11 d’octubre , de serveis social  atorga als municipis a l’ article 31:  

 
• Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial. 
 
• Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres 

 administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic 
 corresponent. 

 
• Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en el 

 pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent. 
 
• Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis socials 

 bàsics. 
 
• Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics. 
 
• Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis 

socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de la Generalitat i 
l'ens local supramunicipal corresponent, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla 
estratègic corresponent. 

 
• Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions 

 d'inspecció i control en matèria de serveis socials. 
 
• Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat. 
 
• Participar en l'elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en matèria de 

 serveis socials. 
 
• Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres  sistemes 

de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit dels  serveis 
socials locals. 

 
• Les que els atribueixen les lleis. 
 
 
6.2.1.1.-  Serveis Socials Bàsics 
 
1.- Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial. 



 

2.- Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els 
recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés. 

3.- Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de 
necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social o 
d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb la legislació de 
protecció de dades. 

4.- Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de 
manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests darrers casos, els serveis de 
treball social del centre de la xarxa pública han d'elaborar el dit programa. 

5.- Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal quan correspongui. 

6.- Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions 
necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

7.- Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si 
hi ha menors. 

8.- Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la 
integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els 
grups en situació de risc. 

9.- Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de 
convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 

10.- Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 

11.- Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 
tecnològica i residencial. 

12.- Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 

13.- Gestionar prestacions d'urgència social. 

14.- Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 
col·lectius més vulnerables. 

15.- Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les 
altres que li siguin atribuïdes. 

16.- Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels 
altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen 
en l'àmbit dels serveis socials. 

17.- Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones 
afectades per causes judicials. 
 
 
6.2.2.2.- Cartera de Serveis Socials 
 
En el marc del Decret 142/2010, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis socials el servei de 
Benestar social presta:  



 

 
1.-Equips de tractament i seguiment social 
 
2.- Serveis d’ atenció Domiciliària social i dependències 
 
3.- Servei basic de les tecnologies de suport i cura: servei de teleassistència ( en col·laboració 
amb la Diputació de Barcelona). 
 
4.- Servei bàsic de menjador (mitjançant conveni amb Fundació St. Joaquim i contracte amb 
Esport -3). 
 
5.- Servei d’arranjament a la llar per a persones grans ( en col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona)   
 
6.- Servei d’ intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents ( centres 
oberts) 
 
7.- Servei de transport adaptat ( mitjançant conveni amb Creu Roja i Consell Comarcal del 
Maresme) 
 
8.- Servei de club social per a persones en situació d’exclusió social severa( en col·laboració 
amb Creu Roja , Jaume Pineda i Caritas Interparroquial Mataró, Conferencies St. Vicenç de 
Paul). 
 
9.- Servei de Pisos amb suport socioeducatiu ( en col.laboració amb Creu Roja i Betania) 
 
10.- Prestacions econòmiques d’ urgència social 
 
11.- Servei especialitzat d’ atenció a la Infància i l’adolescència ( gestió en cooperació amb la 
DGAI per delegació de la Generalitat de Catalunya) 
 
12.- Servei d’ Integració familiar en família extensa ( gestió en cooperació amb la DGAI per 
delegació de la Generalitat de Catalunya) 
 

 
 

6.3.-  INDEX DE LA NORMATIVA, REGLAMENTS, PROTOCOLS, PLANS O PROGRAMES  
 

 
6.3.1.- SERVEI DE BENESTAR SOCIAL 
 
 

6.3.1.1.- Normatives 

 

El marc normatiu que regula principalment els diferents serveis prestats és el següent:  

• Llei 12/2007,d’11 d’octubre, de serveis socials 

http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/legislacio/llei_12-

2007_d11_doctubre_de_serveis_socials/ 

 



 

• Decret 142/2010, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis socials 

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5738/10279136.pdf 

 

• Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=400672&l

anguage=ca_ES&action=fitxa 

 

• Decret 202/2009 dels òrgans de participació i de coordinació dels Sistema Català de 

Serveis Socials. 

http://www.escura.com/archivos/pdf/decret%20202%202009.pdf 

 

• Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’ adolescència. 

http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/TL115.pdf 

 

• Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 

persones en situació de dependència. 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/12/16/pdfs/A03550-03564.pdf 

 

• Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir  l’estabilitat 

pressupostaria i el foment de la competitivitat. 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364-C.pdf 

 

• Llei 10/ 1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’ inserció 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=174131&action=f

itxa 

 

• Decret 384/2011, de 30 d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de 

renda mínima d’ inserció. 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=587483&action=f

itxa 

 

• Llei 7/2011, de 27 de juliol de mesures fiscals i financeres  

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5931/11208007.pdf 

 

• Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació 

de l’ impost sobre les estades en establiments turístics. 

http://www15.gencat.cat/ecofin_wpres12/pdf/VOL_L_MES.pdf 

 



 

6.3.1.2.- Reglaments 

 
El servei de Benestar social és el responsable de l’aplicació dels reglaments aprovats pel ple 
d’Ajuntament: 

• Reglament municipal de l’ Ajuntament de Mataró de Prestacions econòmiques d’Urgència 

Social. 

http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/normativa/reglaments/docs/reglament_p

restacions_socials.pdf 

              

• Reglament de l’ Ajuntament de Mataró per a l’ obtenció del Carnet Blau.    

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2014&01/022014000584.pdf 

            

• Reglament del Consell de Benestar social 

http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/Serveis_Socials/Reglament_Co

nsell_BS.pdf 

            

• Reglament del Consell d’ Infants 

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2014&09/022014022585.pdf&1 

 

6.3.1.3.- Protocols 
 
Fruit del treball en xarxa del servei de Benestar social amb els agents socials de la ciutat s’ 
han elaborat els protocol següents: 

• Protocol per l’abordatge en xarxa de situacions de maltractament a la gent gran 

http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/Serveis_Socials/Documents_20

12/protocol_abordatge_maltractament_gent_gran_2011.pdf 

                
• Protocol per l’ abordatge de situacions de risc social i de maltractament en infants i 

adolescents.  
http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/Serveis_Socials/Documents_20
10/Protocol_Maltractaments_2008.pdf  

   

• Protocol per a la prevenció de la mutilació genital femenina 

         

• Procediment del treball en la infància 

                        

• Protocol d’ intervenció en el marc escolar 

                    

• Projecte Radars  

                     



 

 
També cal destacar els principals acords de col·laboració per l’abordatge de noves 
necessitats emergents com ara l’ atenció a les famílies que per circumstancies diverses han 
patit desnonaments i/o execucions hipotecaries:         
 
• Adhesió de l’ Ajuntament de Mataró al Conveni per a la Creació del Fons social 

d’Habitatge. 
 
• Adhesió al Protocol d’ Execució de les Diligències de Llançament als Partits Judicials de 

Catalunya. 
                      
 
6.3.1.4.- Plans 
 
Els servei de Benestar social, disposa dels Plans següents:  
• Pla d’ Infància ( en procés d’actualització en el marc de la Taula d’ Infància)  
http://www.mataro.cat/portal/contingut/document/originals/PLA_INFxNCIA_2006_2010.pdf 
 
• Pla de Promoció social ( en procés d’actualització en el marc de la Taula de Promoció 

social)  
http://www.mataro.cat/portal/contingut/document/originals/PlaPromocioMataro.pdf 
 
• Pla d’ Accessibilitat Universal 

           http://www.mataro.cat/portal/ca/Ajuntament/publicacions/pla_accessibilitat.html 
 
 

6.4.- TEMES PENDENTS RESOLDRE A JUNY 2015 
 

6.4.1.- SERVEI DE BENESTAR SOCIAL 
 

Temes importants pendents de resoldre al juny 2015 

 
1.- Contractació del local situat al C/ Mendez Nuñez, 64  per a la ubicació del Centre de 
distribució d’aliments (CDA). 
 
2.- Licitació de les obres requerides per a l’adequació del local destinat al CDA en compliment 
de les normatives exigides per a l’ emmagatzematge i distribució d’ aliments. 
 
3.- Seguiment de la sol·licitud a la Direcció General d’ Atenció a la Infància de l’ampliació dels 
professionals de l’ Equip d’ Atenció a la Infància i l’ Adolescència.  
 
4.- Procediment per a renovació total dels carnets blaus antics a data 31 de desembre de 
2015. 

 
 

 
 
 



 

6.5- PREVISIÓ DE TEMES QUE S’HAURAN D’AFRONTAR DURANT EL SEGON 
SEMESTRE DEL 2015  
 
 
6.5.1.- SERVEI DE BENESTAR SOCIAL 
 
Previsió de temes que s’hauran d’afrontar durant el 2on semestre del 2015 

 
1.- Contractació d’ un equip de suport de 4 treballadors socials per l’ elaboració dels 850 
Programes Individuals d’ Atenció derivats del desplegament del grau I de la Llei de 
Dependències. 
 
2.- Continuïtat del professional de suport destinat a les tasques derivades de la Comissió 
d’Habitatge. 
 
3.- Ampliació del Conveni de la Fundació Hospital per a la incorporació de l’atenció psicològica 
infatojuvenil. 
 
4.- Dotació econòmica per al manteniment de l’aplicació informàtica de gestió d’expedients 
social SOCYAL. 
 
5.- Contractació del programa “eQuàliment” per a la gestió del Centre de Distribució 
d’aliments. 
 
6.- Compra d’ aliments per a la complementació la cistella bàsica del Programa d’aliments 
solidaris. 
 
7.- Ampliació de la dotació econòmica destinada al Servei d’ atenció domiciliaria ( SAD social). 
 
8.- Conveni amb l’ entitat Educo per la dinamització i elaboració de material pedagògic de 
suport al Consell d’ Infants.  
 
9.-Encàrrec de l’ alcalde al Consell d’ Infants en el Plenari previst al Novembre 
 
10.- Aprovació de l’actualització del  Pla de Promoció Social elaborat per la Taula de Promoció 
Social del Consell de Benestar Social. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.6.- ÍNDEX DE CONTRACTES DE SERVEIS, CONCESSIONS DEMANIALS O GESTIÓ DE 
SERVEIS PÚBLICS EN VIGOR 

 
 
 
6.6.1.-  SERVEI DE BENESTAR SOCIAL 
 

NOM CONTRACTE ADJUDICATARI
IMPORT 
TOTAL

DURADA PRÒRROGA

Centres Oberts 
FUNDACIÓ PERE 
TARRÉS 198.104,50 €

01/03/2015 - 
28/02/2017 NO

Servei d'Atenció 
Domiciliària  ABD, CLECE, GESEX  

 Preus 
hora/servei 

01/02/2013-
31/01/2017 2 anys

Servei d'atenció social i 
menjador del Centre 
d'Acollida Municipal  Creu Roja 402.825,16 €

15/11/2012 - 
14/11/2016 2 anys

Servei de suport de la 
primera atenció de 
l'agència d'atenció a la gent 
gran i persones amb 
dependència  ABD 207.154,32 €

01/01/2013 - 
31/12/2016 2 anys  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.- SERVEI DE FAMÍLIA 
 
 
 
 



 



 

Nivell

Polític

Nivell 

Directiu

Nivell

Tècnic

Nivell 

Operatiu

Cap de Servei 
de Família

Cap de Secció 
Assessoria Jurídica 

i Consum 

Tècnic/a especialista 
en consum Administratiu/va 

Secció  Assessoria jurídica i 
Consum i Junta Arbitral Unitat suport Administratiu i 

de Gestió
Secció  de Salut Pública

Tècnic/a 
especialista 
inspecció de 

consum

Oficial Sanitari

Tècnic/a mitjà/na
Tècnic/a

Salut Pública

Coordinador/a
 d'Àrea

Cap de Secció
de Salut Pública

Tècnic/a 
de programes

Regidor/a delegat/a de 
Família, Benestar 

Social, Salut i Consum 

Secció de Joventut, Dona i Gent Gran 
Activa

Cap de Secció
Joventut, Dona i Gent 

Gran Activa

Tècnic/a mitjà/na 
salut

Cap de Projectes 
Transversals, 

Participació i Ciutadania

Tècnic/a especialista 
serveis personals

 
 

 
7.1.- ORGANIGRAMA SERVEI DE FAMÍLIA 

 



 

7.2.-  FUNCIONS  
 

7.2.1.- SERVEI DE FAMÍLIA 
 
• Coordinació de la gestió de les polítiques i programes municipals en els àmbits de 

Salut Pública, Consum, Joventut, Gènere i Gent Gran Activa. 
 
 
7.2.1.1.- Secció de Salut Pública 
 
Les funcions i responsabilitats d’aquesta secció estan determinades pel marc normatiu a 
través de la Llei 18/2009 de Salut Pública de Catalunya que a l’article número 52 es 
defineixen els serveis mínims que ha de prestar l´Ajuntament de Mataró en l’àmbit de la 
salut pública: 
 
1.-  L’educació sanitària en l’àmbit de les competències locals. 
 
2.- La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi. 
 
3.- La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic. 
 
4.-  La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, incloses 
les piscines. 
 
5.- La gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i 
pírcing. 
 
6.- La gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del 
comerç minorista, del servei i la venda directa d’aliments preparats als consumidors, com 
a activitat principal o complementària d’un establiment, amb repartiment a domicili o 
sense, de la producció d’àmbit local i del transport urbà. Se n’exclou l’activitat de 
subministrament d’aliments preparats per a col·lectivitats, per a altres establiments o per 
a punts de venda. 
 
7.- La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de 
companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues. 
 
8.- La policia sanitària mortuòria en l’àmbit de les competències locals. 
 
9.- Altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de salut pública d’acord 
amb la legislació vigent en aquesta matèria. 
 
 
7.2.1.2.-  Secció de Consum 
 
Des de la secció de Consum s’ofereix un servei d’atenció directa i gratuïta, pel qual tots 
els ciutadans poden sol·licitar informació sobre aquelles problemàtiques de consum que 
els hi puguin afectar. L’atenció la poden demanar ciutadans de Mataró o persones 
consumidores que comprin als comerços o contractin als professionals de Mataró. 
 



 

1.- Informar, orientar i assessorar les persones consumidores sobre llurs drets i deures i 
les formes d’exercir-los. 
 
2.- Gestionar les reclamacions per mitjà de la mediació en matèria de consum. 
 
3.-  Gestionar les denúncies i acomplir les tasques d’inspecció en matèria de consum. 
 
4.-  Iniciar procediments sancionadors de consum. 
 
5.- Fomentar l’arbitratge com a mitjà de resolució dels conflictes de consum entre els 
establiments comercials i les empreses. 
 
6.- Educar i formar en consum les persones consumidores, particularment els col·lectius 
especialment protegits, per mitjà d’actuacions directes o a través dels mitjans de 
comunicació de titularitat pública. 
 
7.- Fer difusió de les organitzacions de persones consumidores i col·laborar-hi. 
 
 
7.2.1.3.- Secció de Joventut, Dona i Gent Gran Activa 
 
La secció de Joventut, Dona i Gent Gran Activa té per missió promoure la participació 
dels joves, les dones i la gent gran en per tal d’aconseguir l’assoliment de la seva plena 
integració ciutadana en igualtat d’oportunitats que els altres col·lectius de la societat. 
 
7.2.1.3.1.- Joventut 
 
La principal missió dels programes de Joventut és la de proporcionar l’accés universal i 
normalitzat dels joves de Mataró a la condició de plena ciutadania, tot fomentant la 
reacció i consolidació de tots aquells serveis, programacions i recursos que incideixin de 
forma efectiva o potencial en les condicions de vida dels joves. 
 
Coordinació del Pla Jove x Mataró 2013-2016. 

Servei d’informació, orientació i assessorament adreçat als joves de la ciutat. Oficina 
Jove del Maresme/ Sidral (Oficina Jove del Maresme):  
 
Serveis d´intervenció socioeducativa adreçats a joves a partir de 12 anys i que ofereixen 
recursos i una programació d´activitats d´interés dels joves des de la perspectiva del 
lleure juvenil i de suport per al seu procés d´autonomia personal, per mitjà de la  
 Xarxa d’Espais Joves, a Cerdanyola, La Llàntia, Pla d’en Boet i Rocafonda – El Palau.  
 
Suport als joves en època d´examens per mitjà de  Xarxa de sales d´estudi que es 
distribueixen per la ciutat, amb l´objectiu d´oferir aquest recurs des de la proximitat  
 
Punt d’accés públic i gratuït a Internet per els i les joves de Mataró, al Telecentre per 
buscar informació, fer servir el programari instal·lat als ordinadors, utilitzar els lectors de 
targetes de memòria o escanejar un document. 
 
Intervenció amb Joves en Medi Obert:  



 

Conjunt de projectes i actuacions desenvolupats des dels la xarxa de serveis juvenils i 
que tenen com a missió la intervenció socioeducativa amb joves que es troben al carrer 
amb l´objectiu de promoure processos d´integració sociolaboral i educativa: 
 
Oferta de dinamització juvenil que la Xarxa d´Espais Joves –Fes-te Espai al Carrer-  
realitza a l´espai públic amb l´objectiu de contactar amb els joves del barri i oferir-los una 
alternativa d´oci responsable i atractiva. 
 
Projecte d´intervenció socioeducativa en medi obert que es desenvolupa als barris de 
Rocafonda-El Palau i Cerdanyola: Projecte “Educadors de Carrer”:   
 
Oferta de recursos i suport tècnic i econòmic a les entitats i col·lectius de joves 
(convocatòries de subvencions, organització d’oferta formativa en l’àmbit del lleure, 
cessió d’espais, etc). 
 
Dinamització del Consell Municipal de Joventut com a òrgan participatiu de les entitats i 
dels i les joves de Mataró. 
 
7.2.1.3.2.- Dona 

El Servei de Família té adscrites, també les competències municipals en matèria de 
polítiques d'igualtat de gènere. Aquestes polítiques es desenvolupen de amb caràcter 
transversal, en coordinació amb els serveis municipals i els actors presents al territori, i 
de forma integral, a través de serveis, programes i projectes que intervenen des de la 
vessant preventiva, assistencial i/o de la promoció dels drets de les dones i d’una 
societat més igualitària des de la perspectiva de gènere. 

Serveis en l’àmbit de la defensa dels drets de les dones i la promoció de la perspectiva 
de gènere són els següents: 

1.-  Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD) té com a finalitat donar resposta 
a les diferents demandes d’informació i atenció, així com afavorir els processos 
d’autonomia personal i espai de suport i trobada a les entitats de dones de la ciutat i 
també com a referent en temes d’igualtat i gènere a la ciutat de Mataró. 

2.-  Servei d´Informació i Assessorament a les Dones (SIAD); servei d’informació, 
assessorament , acollida i orientació confidencial i gratuït, adreçat a potenciar els 
processos d’autonomia de les dones i contribuir a la superació de totes les situacions de 
desigualtat de gènere.  

3.-   Serveis i actuacions adreçades a l’abordatge i eradicació de la violència masclista a 
la ciutat, des d’una perspectiva preventiva, assistencial i de promoció de la sensibilització 
de la ciutadania. 

4.-  Conjunt de recursos i serveis adreçats a les entitats i col·lectius de dones de la ciutat 
amb l’objectiu de promoure la seva plena participació com a ciutadanes i aconseguir el 
desenvolupaments dels seus projectes i iniciatives en l’àmbit de la promoció dels drets 
de les dones i la igualtat de gènere.Consell Municipal d´Igualtat Dona-Home:  

 



 

 
7.2.1.3.3.- Gent Gran Activa 
 
Fomentar el benestar de les persones grans potenciant l’ associacionisme i l’ intercanvi 
de coneixements i aprenentatges entre diferents generacions en el marc de la xarxa d’ 
equipaments adreçats a la gent gran. 
 
Els Casals Municipals de la Gent Gran són serveis diürns de promoció del benestar de la 
vellesa mitjançant el foment de la convivència i les relacions personals. Ofereixen una 
programació de tallers formatius, sortides culturals i balls setmanals.  
 
Cerdanyola, Rocafonda i el Parc,  ofereixen servei de menjador amb un menú equilibrat 
nutricionalment a un preu assequible.  
 
Òrgan de participació: Consell Municipal de la Gent Gran 

 
 

7.3-  INDEX DE LA NORMATIVA, REGLAMENTS, PROTOCOLS, PLANS O 
PROGRAMES  

 

7.3.1.- SERVEI DE FAMÍLIA 
 
7.3.1.1.-  Secció de Salut Pública 
 
• Llei 18/2009, de 22 d’octubre de Salut Pública de Catalunya 
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3260/tl99in.pdf 
 
• Pla Municipal de Salut Pública: 
http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/publicacions/plans/docs/plasalut04
06.pdf 
 
• Pla Municipal de Drogodependències: 
http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/Salut/documents_2012/Pl
a_municipal_drogodependencies_2011-2015.pdf 
 
• Pla Municipal de VIH/SIDA: 
http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/publicacions/plans/docs/Pla_vihsid
a06.pdf 
 
• Ordenança municipal sobre tinença animals domèstics: 
http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/normativa/reglaments/docs/regani
mals.pdf 
 
7.3.1.1.1.- Altra documentació de suport: 
 
• Guia Salut Pública per electes: 
http://www.diba.cat/documents/713456/1561316/PDF+enriquit+Guia+de+Salut+P%C3%
BAblica+per+a+electes.pdf?version=1.0 
 



 

 

7.3.1.2.-  Secció de Consum 

 
• Llei 22/201 del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya (especial esment 

l’article 126-10)  
https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5677/10196041.pdf 
 
• Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el sistema arbitral de 

consum. 
https://www.consum.cat/doc/doc_65294288_1.pdf 
 
• Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de 

la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis 
complementàries.  

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/12/01/pdfs/A05045-05077.pdf 
 
 
7.3.1.3- Secció de Joventut, Dona i Gent Gran Activa 
 
• Llei 33/2010, de 1 d´octubre,  de politiques de joventut 
http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/TL134.pdf 
 
• Pla Jove x Mataró 2013-2016  
http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/publicacions/plans/docs/Pla_jove_2
013_2016.pdf 
 
• Llei 5/2008, 24 de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista 
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=4913
83&language=ca_ES&action=fitxa 
 
• Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 

transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6730/1376345.pdf 
 
• Pla d´Igualtat de gènere per a la ciutadania 2013-2016 
https://serveisweb.mataro.cat/web/portal/contingut/document/publicacions/plans/docs/2_p
la_igualtat_genere_2013_2016.pdf 
 
• Programa de Dinamització Casals de Gent Gran 
http://mataro.cat/web/portal/ca/gent_gran/casals/index.html 
http://mataro.cat/web/portal/ca/gent_gran/activitats/index.html 
 
• Comissions de Treball del Consell de Gent Gran 
http://mataro.cat/web/portal/ca/gent_gran/consell/comissions.html 
 
• Programa d´Activitats i promoció hàbits saludables  per a la gent gran 
http://mataro.cat/web/portal/ca/gent_gran/activitats/index.html 
 

 



 

 
7.4.- TEMES PENDENTS RESOLDRE A JUNY 2015 
 
7.4.1.- SERVEI DE FAMÍLIA 
 

7.4.1.1.- Secció de Salut Pública 
 

Temes importants pendents de resoldre al juny 2015 
 
No hi ha temes importants a resoldre pel mes de juny, no obstant, cal tenir en compte 
que durant aquest mes s’estaran desenvolupant les següents campanyes que tenen 
incidència en diferents col·lectius de la ciutat: 
 
1.- Campanya de control i inspecció d’establiments alimentaris. Inspecció de guinguetes i 
establiments de restauració de la platja. 
 
2.- Campanya de control de piscines i instal·lacions d’aigües de consum humà.   
 
3.- Campanya de prevenció i control de plagues, desinsectació i desratització (espacial 
incidència zones de Via Europa,Rocafonda-El Palau- Cinc Sènies) 
 
 
7.4.1.2.- Secció de Joventut, Dona i Gent Gran Activa 
 

Temes importants pendents de resoldre al juny 2015 
 

1. Incorporació tècnic/a Impulsor/a Programa Garantia Juvenil 
 
Programa que té com a objectiu la informació i orientació dels joves aturats de 16 a 24 
anys cap a recursos formatius i/o laborals que puguin oferir-los possibilitat per redreçar la 
seva trajectòria professional i vital. És un referent dels joves de 16 a 24 anys aturats i 
que necessitin informació i orientació sobre els recursos formatius i ocupacionals 
existents al territori. 
 
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ 
 
El Programa de Garantia Juvenil està impulsat pel Departament de Treball, a través del 
SOC i la Direcció General de Joventut, a través de les Oficines de la Xarxa Nacional 
d´Emancipació Juvenil.  
 
La durada d’aquest programa es d’un any i es preveu la seva prorroga fins al 2019-20 
(programa finançat amb Fons Europeus) 
 
La subvenció que atorga el Departament de Treball cobreix fins al 75% dels costos de la 
contractació del Impulso i l’altra 25% es finança amb aportacions municipals. 
 
La incorporació d’aquesta figura a l´Oficina Jove del Maresme està prevista a partir del 
26 de maig del 2015.  



 

 
El cofinançament del 25% està garantit fins al 31 de desembre per part de Recursos 
Humans. 
 
2.- Trasllat del CIRD al nou equipament situat al número 86 del carrer Churruca 
 
Trasllat previst pel 4 de juny. Aquest trasllat es realitzarà paral·lel al del Servei 
d´Intervenció Especialitzada (servei de titularitat de la Generalitat, que actualment està 
ubicat a l’edifici de La Moderna, i que també compartirà ubicació amb el CIRD al local del 
carrer Churruca. 
 
3.- Plantejament futur gestió espai materno-infantil Projecte “Totes Plegades” impulsat 
per la Vocalia de Dones de l´Associació de Veïns i Veïnes de Rocafonda 
 
• Idoneïtat dels espais que actualment utilitzen 
• Adequació dels perfils de les persones a càrrec d’aquest espai 
• Possibilitat d’assumir aquest recurs a través d’altres fórmules 
 
4.-Trasllat del Casal Municipal de Gent Gran de Cerdanyola al nou equipament situat a 
l’antiga piscina de l´Espai Gatassa. 
 
Data prevista de trasllat 11 de juny 

 
7.5.- PREVISIÓ DE TEMES QUE S’HAURAN D’AFRONTAR DURANT EL SEGON 
SEMESTRE DEL 2015  
 
7.5.1.- SERVEI DE FAMÍLIA 
 
7.5.1.1.- Secció de Salut Pública 
 
Previsio de temes que s’hauran d’afrontar durant el 2on semestre del 2015 
 
 
1. Impuls d’un nou Pla Municipal de Salut Pública a Mataró 
• S’han fet els treballs previs per obtenir finançament i suport tècnic per dissenyar un 

nou instrument de planificació que actualitzi el vigent Pla de Salut Pública 2003-2006. 
• Previsió costos suport tècnic: 18.000 euros (finançats per Diputació de Barcelona en 

el marc del Pla de Concertació Xarxa Governs Locals 
  
2. Replantejament del model de servei de recollida i acollida d’animals domèstics 
actualment vigent a la ciutat (CAAC/ Cal Pilè).  
• La vigència del contracte per a la prestació del servei al CAAC finalitza al març del 

2016. 
•  Valorar sobre la viabilitat de les instal·lacions municipals del centre ubicat al Carrer 
Galícia s/n. 
•  Valoració sobre el marc de cessió de les instal·lacions de Cal Pilè. 

 
3. Aprovació d’una nova Ordenança municipal tinença responsable d’animals domèstics: 

• A nivell tècnic s’ha treballat en l’elaboració del text de l’ordenança. 



 

• Aquest text ha estat consensuat amb les entitats animalistes presents a la ciutat i 
van fer aportacions. 

 
4. Contractacions serveis protecció i promoció de la salut:  
 
Als exercicis pressupostaris 2014 i 2015 s’han incrementat significativament els recursos 
destinats a la prestació de serveis de suport als programes de protecció i promoció de la 
salut per tal de garantir adequadament les responsabilitats municipals en l’àmbit de la 
salut pública. 
 
Una vegada consolidats els recursos, des dels serveis tècnics sestà treballant per la 
creació d’un marc de gestió que garanteixi la prestació estable dels serveis i que sigui 
adequat al marc normatiu en l’àmbit de la contractació pública. 
 
La relació prevista de serveis objecte de contractació és la següent: 
 
4.1. Contractació servei de prevenció i control d’establiments alimentaris:  

• Des de la secció s’estan treballant els Plecs tècnics i administratius per a la 
contractació d’aquest servei. 

• Previsió import de licitació: 93.000 euros (finançats per Diputació de Barcelona en 
el marc del Pla de Concertació Xarxa Governs Locals) 

  
4.2. Contractació de servei de prevenció i control de legionel·losi: 

• Des de la secció s’estan treballant els Plecs tècnics i administratius per a la 
contractació d’aquest servei. 

• Previsió import de licitació: 50.000 euros (finançats per Diputació de Barcelona en 
el marc del Pla de Concertació Xarxa Governs Locals). 

 
4.3. Contractació de servei de control d’aus urbanes i fauna peridomèstic: 

• Des de la secció s’estan treballant els Plecs tècnics i administratius per a la 
contractació d’aquest servei. 

• Previsió import de licitació: 16.000 euros (finançats per Diputació de Barcelona en 
el marc del Pla de Concertació Xarxa Governs Locals). 

 
4.4. Contractació servei actuacions preventives en el marc del Pla Municipal de 
Drogodependències: 

• Des de la secció s’estan treballant els Plecs tècnics i administratius per a la 
contractació d’aquest servei. 

• Previsió import de licitació: 17.000 euros (finançats per Diputació de Barcelona en 
el marc del Pla de Concertació Xarxa Governs Locals). 

 
4.5. Contractació servei actuacions preventives i promoció de la salut àmbit sexualitat i 
afectivitat adreçades als centres educatius.  

• Des de la secció s’estan treballant els Plecs tècnics i administratius per a la 
contractació d’aquest servei. 

• Previsió import de licitació: 11.900 euros (finançats per Diputació de Barcelona en 
el marc del Pla de Concertació Xarxa Governs Locals). 

 



 

5. Continuar treballant amb el servei d’equipaments municipals per a la millora de tots els 
equipaments en la implementació dels mecanismes i mesures de prevenció de la 
legionel.losi 
 
7.5.1.2.-  Secció de Consum 
 
Previsio de temes que s’hauran d’afrontar durant el 2on semestre del 2015 
 
1. Aprovació de la Carta de Serveis del Servei Municipal de Consum. 
 
Document treballat durant el 2014 i 2015 en coordinació amb Diputació de Barcelona i 
altres municipis de la província per tal de dotar d’estabilitat a la cartera de serveis que 
s’ofereixen des de l´Ajuntament en l’àmbit de la protecció dels drets dels consumidors. 
 
2. Implantar un Programa de Gestió integral del Servei Municipal de Consum 
 
Implantació d’un programa informàtic per garantir una gestió integral dels serveis i 
expedients de l´OMIC i de la Junta Arbitral de Consum. En col·laboració amb l´Agència 
Catalana de Consum i Diputació de Barcelona. Posposada la decisió de participar en 
aquesta implantació fins a l´inici del proper mandat.  
 
3. Contractació serveis suport programa educació i promoció dels drets del consumidor. 
 
Des dels serveis tècnics es treballa en la redacció d’uns plecs tècnics i administratius per 
a la contractació de serveis de suport als programa d’educació i promoció dels drets del 
consumidor (Tallers jocs i joguines, campanya promoció adhesions Junta Arbitral de 
Consum, campanya commemoració 15 de març Dia Internacional del Consumidor, etc).  
 
Al 2015 s’han incrementat els recursos destinats a aquest programa a través del Pla de 
Concertació de la Xarxa de Governs Locals i, es per això que, per tal d’estabilitzar les 
actuacions emmarcades en aquest programa i fer que la seva contractació sigui 
adequada al marc normatiu vigent en l’àmbit de la contractació pública es proposava 
licitar la contractació del servei. 
 
Previsió import de licitació: 23.000 euros (finançats per Diputació de Barcelona en el 
marc del Pla de Concertació Xarxa Governs Locals). 
 
7.5.1.3.- Secció de Joventut, Dona i Gent Gran Activa 
 
Previsio de temes que s’hauran d’afrontar durant el 2on semestre del 2015 
 
1. Licitació contracte gestió serveis juvenils d’informació, assessorament i intervenció 
socioeducativa 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=10878435
&reqCode=viewCn&idCap=3934396& 
 
Previsió d’inici d’activitat: 1 de setembre 2015 
 



 

2. Valoració trasllat de l´Oficina Jove del Maresme a un emplaçament accessible als 
joves i que permeti ser un punt de referència de les polítiques de joventut a la ciutat 
 
• Opció espai Telecentre compartit amb el servei d´Ocupació Jove 
 
3. Valoració ubicació projecte d’intervenció socioeducativa impulsat per Salesians Sant 
Jordi als espais situats als baixos de Tres Roques. 
 
4.- Trasllat de l´Espai Jove de Cerdanyola a l’equipament de Ramon Berenguer III, 
número 84-86 
 
5.- Increment de l’aportació al conveni amb Fundació Hospital Sant Jaume Santa 
Magdalena pel desenvolupament del projecte de suport psicològic a dones ateses des 
del CIRD, per impossibilitat de la Fundació de mantenir el finançament de la seva part. 
Modificació bases d’execució del pressupost en 9.000 €. 
 
6.- Licitació nou contracte serveis de dinamització, gestió del servei de bar i menjador 
dels casals de gent gran 
 
Cal valorar l’adopció diferents formules per millorar la gestió dels diferents serveis que 
engloben aquest contracte i dimensionar els recursos a les necessitats actuals de la 
xarxa de casals.  
 
El contracte finalitza la seva vigència al 30 d’octubre de 2015. des dels serveis tècnics 
s’està treballant en una proposta de plecs tècnics i administratius per a la contractació 
d’aquest servei. 
 
7.- Valoració trasllat Casal de Gent Gran de La Llàntia als espais situats a la segona 
planta de l´equipament del CAP de La Llàntia ((carrer Verge de Guadalupe, número 2) 
 
• Pendents gestions per la cessió d’espais entre la Gerència territorial de l´ICS i el 

servei de Patrimoni de l´Ajuntament. 
• Valoració econòmica inicial de les obres d’adequació realitzada pel servei 

d´Equipaments Públics (92.000 euros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7.6.- ÍNDEX DE CONTRACTES DE SERVEIS, CONCESSIONS DEMANIALS O 
GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS EN VIGOR 

 
 
 
7.6.1.-  SERVEI DE    FAMÍLIA 
 

NOM CONTRACTE ADJUDIC.
IMPORT ANUAL 
SENSE IVA

DURADA PRÒRROGA

Servei Públic de recollida i acollida 
d'animals domèstics

Societat 
Protecctora 
d'Animals

126.000,00 
(2010) 

01/04/2010 
a 
31/03/2016

A replantejar 

Servei Públic de control de plagues. 
Desratització, desinsectació i desinfecció

Lokimica. 
SA

114.361,28
20/04/2015 - 
31/04/2017

Possibilitat de proroga fins 
a 2 anys (fins el 2019) 

Punt d'informació de l'Oficina Municipal 
d'Emancipació Juvenil i Servei 
d'Informació i Dinamització Juvenil als 
Centres de Secundària

GEDI SCCL 41.734,90/any 

16/06/2012 
a 
15/06/2014 
// 01-05-
2015 a 31-
08-2015

Unificació de la prestació 
d’aquest servei a través de 
la integració en el contracte 
de gestió de serv. juv. 
D'informació, asessorament 
i intervenció socioeducativa 
*

Espais Joves (Llàntia, Cerdanyola, Pla 
d'en Boet,Rocafonda)

GEDI SCCL 118.000,00/any 
01/09/2012
a 
31/08/2015

Unificació de la prestació 
d’aquest servei a través de 
la integració en el contracte 
de gestió de serv. juv. 
D'informació, asessorament 
i intervenció socioeducativa 
*

Servei Assessoria Mobilitat Internacional NEXES 12.500/any 

Vigència 
fins 
15/11/15 ( 
renovació 
anual)

Servei contractat a través 
d’adhesió a conveni de 
gestió amb el Consell 
Comarcal de Maresme  

Dinamització, gestió del servei de bar i 
menjador dels casals de gent gran

78.054,78 +8% 
IVA/any - 
94.284,91 E/any

30/10/2013 
a 
31/08/2015

no

* Unificació des de l'1 de setembre del 2015, per 2 anys, amb possible prórroga per 2 anys més 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.- SERVEI DE PROJECTES TRANSVERSALS, PARTICIPACIÓ I CIUTADANIA 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

Nivell
Polític

Nivell 
Directiu

Nivell
Tècnic

Nivell 
Operatiu

Cap de Projectes 
Transversals, 

Participació i Ciutadania

 Secció de Xarxa Equipaments

Coordinador/a 
d'Àrea 

Tècnic/a mitjà/na 
Participació 
Ciutadana

Conserge/Auxiliar de serveis
Centres Cívics

Cap de Secció
Xarxa 

d'Equipaments

Tècnic/a  especialista 
participació Administratiu/va

Regidor/a delegat/a de  
Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política 
Lingüística, Cultura, 

Relacions Institucionals.

Secció de Participació Secció de Ciutadania

Tècnic/a de programes

Tècnic/a especialista de 
programes 

Tècnic/a mitjà/na 
coordinador/a de 

programes

Cap de Secció
de Participació

Cap de Secció
de Ciutadania 

Assessor/a Tècnic/a

8.1.- ORGANIGRAMA SERVEI DE PROJ. TRANSVERSALS, PARTICIPACIÓ I CIUTADANIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    8.2.-  FUNCIONS  
 

8.2.1.- SERVEI DE PROJECTES TRANSVERSALS, PARTICIPACIÓ I CIUTADANIA 
 
 
8.2.1.1.- Consells de participació 
 
1.- Gestió d’altes i baixes 
 
2.- Coordinació i suport a les Secretaries 
 
3.- Gestió línies de treball conjuntes (PAM i pressupostos i d’altres) 
 
 
8.2.1.2.- Processos de participació 
 
1.- Disseny de processos 
 
2.- Dinamització de processos i sessions 
 
3.- Acompanyament a empreses contractades 
 
 
8.2.1.3.-  Agència de Suport a l’Associacionisme 
 
1.- Assessorament a la constitució, gestió i funcionament d’entitats 
 
2.- Formació per a entitats 
 
3.- Eines de difusió i espais de trobada: Mostres d’entitats, Juny Associatiu 
 
4.- Suport i coordinació del voluntariat 
 
5.- Punt Òmnia 
 
6.- Aula virtual 
 
 
8.2.1.4.- Dinamització territorial 
 
1.- Acompanyament disseny i gestió d’activitats conjuntament amb les entitats i actors del 
territori. 
 
2.- Gestió, dinamització i secretaria dels Consells territorials 
 
3.- Dinamització entitats i taules d’entitats de territori 
 
 



 

 
 
8.2.1.5.- Gestió de Centres cívics 
 
1.- Cessió d’espais en equipaments cívics a les entitats. Seguiment de les activitats que s’hi 
porten a terme. 
 
2.- Suport en la difusió d’activitats de les entitats 
 
3.- Coordinació de les taules de centre dels centres cívics 
 
 
8.2.1.6.- Llei de barri de Rocafonda – El Palau – l’Escorxador 
 
1.- Realització i Participació en els programes socials (educatius, de lleure, de convivència, 
socials…)  i en les actuacions que se’n deriven 
 
2.- Seguiment i avaluació dels programes socials 
 
3.- Difusió dels programes i ajuts per a la rehabilitació dels elements comuns dels habitatges 
 
4.- Informes i seguiment amb la secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la subvenció de Llei 
de Barris del territori de Rocafonda-El Palau-Escorxador. 
 
 
8.2.1.7.- Acollida 
 
1.- Programació dels circuits d’acollida a persones nouvingudes 
 
2.- Coordinació amb el CNL i l’Escola d’Adults de Can Noé per a les classes de català 
 
 
8.2.1.8.- Cooperació internacional 
 
1.- Programació d’activitats amb les entitats de cooperació, per a la sensibilització de la 
ciutadania de Mataró 
 
2.- Acompanyament  i suport a les entitats de Mataró que realitzen projectes al Tercer Món  
 
3.- Aportació econòmica a projectes de cooperació per mitjà del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament 
 
4.- Representació de l’ajuntament a les Juntes i Comissions de treball del Fons Català 
 
5.- Participació a la Xarxa Local-Med de la Diputació de Barcelona 
 
8.2.1.9.- Mediació ciudadana 
 
1.- Intervencions de mediació als diferents àmbit: familiar, espais públics, ensenyament... 
 



 

2.- Intermediació en temes de consum/hipotecari i consum/lloguer 
 
3.- Gestió alternativa de conflictes 
 
4.- Mediació restaurativa: formació alternativa en civisme a menors 

 
 
8.2.1.10.- Mediació intercultural 
 
1.- Gestió de les demandes d’interpretació lingüística i cultural del diferents serveis municipals 
i d’altres serveis públics que atenen a la ciutadania 
 
2.- Coordinació de la participació dels mediador/es en els diferents projectes del Servei/Àrea: 
Acollida, Educadors en medi obert... 
 
 
8.2.1.11.- Intervenció en les comunitats de veïns de Rocafonda, El Palau, l’Escorxador, 
Cerdanyola 
 
1.- Intervenció directa i seguiment a les diferents comunitats de veïns amb problemes de 
convivència i dificultat en la gestió de la comunitat, per donar-li suport i facilitar-li l’autonomia 
en la gestió dels seus problemes. 
 
2.- Atenció a propietaris/ris, llogaters, gestors, moradors de les comunitats de veïns 
Coordinació de les actuacions de suport a les comunitats de veïns amb diferents 
problemàtiques estructurals, de gestió, organització i de convivència, amb altres serveis 
municipals. 
 
8.2.1.12.- Civisme i Convivència  
 
1.- Coordinació accions municipals de civisme. 
  
2.- Sensibilització en civisme. 
 
3.- Sensibilització en convivència i interculturalitat. 
 
 
8.2.1.13.- Política lingüística 
 
1.- Seguiment de l’activitat del Consorci de Normalització Lingüística del Maresme del qual 
forma part l’Ajuntament de Mataró. 
 
2.- Col.laboració amb el programa de Voluntariat per la Llengua del CNL, i amb activitats 
organitzades per entitats de foment de la llengua i la cultura catalanes. 
 
 
8.2.1.14.- Coordinació de comissions transversals 
 
1.- Comissió de Territori i convivència 
 



 

2.- Comissió de Civisme 
 
8.3.-  INDEX DE LA NORMATIVA, REGLAMENTS, PROTOCOLS, PLANS O PROGRAMES  
 

8.3.1.- SERVEI DE PROJECTES TRANSVERSALS, PARTICIPACIÓ I CIUTADANIA 

 
• Reglament d’ús dels equipaments cívics 
http://www.mataro.cat/portal/contingut/document/normativa/reglaments/docs/llibretCentresCivi
cs.pdf 
 
• Reglament de Participació Ciutadana 
http://www.mataro.cat/portal/contingut/document/normativa/reglaments/docs/rpc.pdf 
 
• Pla Director de Solidaritat i Cooperació Internacional 
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/cooper_solidar/content/pla_director_solidaritat_2013_201
6.pdf 
 
• Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una 

atenció  
http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/TL45.pdf 
 
• Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de 

 juny 
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=36492
2&language=ca_ES&action=fitxa 

 
• Ordenança de civisme de l’Ajuntament de Mataró  
http://www.mataro.cat/portal/contingut/document/normativa/ordenances/docs/civisme05.pdf 
 
• Ley 49-60, de 21 de julio, de propiedad horizontal. 
http://boe.es/boe/dias/1960/07/23/pdfs/A10299-10303.pdf 
 
• Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya 

 http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/TL140.pdf 
 

• Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos 
 http://www.boe.es/boe/dias/1994/11/25/pdfs/A36129-36146.pdf 
 

• Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler 
de viviendas  

 http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/05/pdfs/BOE-A-2013-5941.pdf 
 

• Ley 8-2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas 
 http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6938.pdf 
  

• Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a 
Catalunya 

 http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/TL111.pdf 
 



 

• Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i 
de les retornades a Catalunya 

 http://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Article/20141118DECRET1502014 
 
 
 

8.4.- TEMES PENDENTS RESOLDRE A JUNY 2015 
 

 
 

8.4.1.- SERVEI DE PROJECTES TRANSVERSALS, PARTICIPACIÓ I CIUTADANIA 
 
1.- Adaptació dels serveis actuals, al nou reglament d’acollida  
 
2.- Juny Associatiu  
 
3.- Formació en Moodle  
 
4.- Col·laboració amb el Servei d’Habitatge en el tancament de la justificació del primer 
període dels ajuts de l’Agència de l’Habitatge relatius a la rehabilitació dels elements comuns 
dels edificis i instal·lació d’ascensors  
 
 
 
8.5- PREVISIÓ DE TEMES QUE S’HAURAN D’AFRONTAR DURANT EL SEGON 
SEMESTRE DEL 2015  
 
8.5.1.- SERVEI DE PROJECTES TRANSVERSALS, PARTICIPACIÓ I CIUTADANIA 
 
Temes a afrontar durant el segon semestre de 2015 
 
1.- Renovació dels membres dels Consells de Participació a inici de mandat. 
 
2.- El punt del voluntariat – El mapa de les entitats de voluntariat de Mataró 
 
3.- Voluntaris per a la Festa al Cel  
 
4.- Avançar en la constitució de taules de centre, dels centres cívics 
 
5.- Difondre les activitats que es porten a terme des de tots els centres cívics. 
 
6.- Avaluació i revisió del funcionament dels Consells de participació i de les funcions dels 
referents en el territori.  
 
7.- Programació de la formació per a entitats 
 
8.- Definició d’un pla d’usos per a l’equipament de Plaça Espanya 
 
9.-Preparació de la reunió del Comitè d’Avaluació i Seguiment del Projecte de Llei de Barris 
 



 

10.- Preparació, amb diversos serveis, de l’inici de curs dels programes socials de llei de 
barris de setembre 
 
11.- Preparació, si s’escau, de la renovació del conveni amb el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, que finalitza el 2015. 
 
12.- Elaborar una guia de gestió bàsica de les comunitats de veïns adaptada a la realitat dels 
barris de Rocafonda, El Palau i l'Escorxador 
 
13.- Inici d’una experiència pilot per oferir una formació global adaptada a les necessitats de 
les comunitats de veïns/nes dels barris de Rocafonda, El Palau i l'Escorxador i Cerdanyola. 
 
 
8.6.- ÍNDEX DE CONTRACTES DE SERVEIS, CONCESSIONS DEMANIALS O GESTIÓ DE 
SERVEIS PÚBLICS EN VIGOR 

 
 
 
 
   8.6.1-  SERVEI DE PROJECTES TRANSVERSALS, PARTICIPACIÓ I CIUTADANIA 
 

NOM CONTRACTE
ADJUDICATA
RI

IMPORT 
TOTAL

DURADA PRÒRROGA

Gestió del centre cívic Espai 
Gatassa

Encís 151.329,20   
03/05/2014 
03/05/2016

2 anys

Contracte de Mediació i de suport a 
l’àmbit comunitari. 

Gedi 619.560,00   
17/10/2015 
17/10/2016

2 anys

Contracte de gestió del Centre de 
Solidaritat i Cooperació “La 
Peixateria

Grup Tercer 
Món

9.000 € cànon
01/05/2013 
01/05/2018

5 anys

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.- SERVEI JURÍDIC ADMINISTRATIU DE L’ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES 
PERSONES 
 



 



 

Nivell
Polític

Nivell 
Directiu

Nivell
Tècnic

Nivell
Operatiu

Cap de Servei 
Jurídic Administratiu

Administratiu/va  

Tècnic/a mitjà/na 
de gestió

Coordinador/a 
d'Àrea

Secretari/ària 
d'Àrea  

Regidor/a delegat/a de  
Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política 
Lingüística, Cultura, 

Relacions Institucionals.

Regidor/a delegat/a de 
Família, Benestar Social, 

Salut i Consum 

Regidor/a delegat/a 
d'Esports i

Ensenyament 

Cap de Projectes 
Transversals, Participació i 

Ciutadania

Assessor/a jurídic/a Tècnic/a Superior 
Gestió Econòmica

9.1.- ORGANIGRAMA SERVEI JURÍDIC-ADMINISTRATIU 
 
 

 
 
 
 
 



 

9.2.-  FUNCIONS  
 
 
9.2.1.- SERVEI JURÍDIC – ADMINISTRATIU 
 
 
9.2.1.1.-  Centralitza funcions internes per a serveis i direccions de l’Àrea   
 
1. Assessorament jurídic (Serveis i Direccions) 
 
2. Assessorament pressupostari (Serveis i Direccions d’Esports i Ensenyament) 
 
3. Tramitació administrativa d’expedients: (Serveis que van unificar els equips 
administratius: benestar social, família, projectes transversals, participació i ciutadania)  
 

•   Obertura expedients administratius. 
•   Centralització, gestió, custòdia i arxiu expedients administratius 
•   Registre de decrets. Propostes d’acord a la Junta de Govern Local i Ple. 
•   Tramitació administrativa de convenis i convocatòries de subvencions:  

    informes documents comptables , acords en les fases d’aprovació, seguiment , 
    revisió documentació justificativa de la despesa.  

•   Tramitació administrativa d’adhesions a programes, convenis i protocols amb altres 
administracions.   

•   Tramitació administrativa de les prestacions econòmiques d’urgència social 
•   Tràmit administratiu en l’aprovació de Plans, Protocols i programes d’actuació 
•   Contractació: revisió jurídica i econòmica dels plecs de clàusules tècniques, 

informes, elaboració documents comptables i tramitació amb el Servei de Compres 
i Contractacions, tramitació de modificacions, pròrrogues i revisions de preus i 
qualsevol altre relacionat amb el seguiment dels contractes. 

•   Tràmit administratiu derivat de la constitució dels Consells Municipals de 
Participació i  modificacions en els nomenaments i canvis.  

•   Redacció de Reglaments de diferents àmbits. 
•   Gestió, control i seguiment pressupostari. Procediment d’elaboració del pressupost i 

entrada a les aplicacions corporatives. Anàlisi de seguiment execució 
pressupostària. Procediment de tancament i liquidació del pressupost. 

•   Centralització de la gestió pressupostària d’ingressos i despeses. 
 

4.- Tramitació de les propostes de modificacions pressupostàries: baixes per anul·lacions, 
generacions de crèdit, transferències, crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. Anàlisi 
i tramitació administrativa (informes, fiscalització i tramitació de les propostes d’acord). 
 
5.- Despeses: 
• Interlocució amb els serveis econòmics de despeses i ingressos de caràcter intern. 
• Elaboració de tots els documents comptables (despeses, contractacions,    atorgament 

subvencions i convenis, avançament de pagaments i justificació, etc), control de 
signatures, fiscalització, aprovació, si s’escau, tramesa a Gestió econòmica. 

• Tramitació modificacions pressupostàries. Gestió bosses de vinculació jurídica  
 
6.- Ingressos: 
• Sol·licitud de subvencions a les administracions, i suport en el seguiment i justificació.  



 

• Tramitació d’altres ingressos: taxes, preus públics, donatius, etc. 
• Confecció d’estudis de costos 
 
7.- Programa d’Actuació Municipal i quadres de comandament: elaboració i seguiment. 
 
8.- Suport als serveis en altres tasques administratives. 
 
9.- Secretaria de la Comissió Informativa de l’Àrea de Participació i Serveis a les            

Persones: ordres del dia, actes i relacions de decrets. 
 
9.2.2.2.- Per a  la coordinadora de l’àrea: 
 
1.- Atenció telefònica, correspondència, comunicacions,arxiu documentació, planificar, 
control i gestió agenda, suport administratiu memòries..... 
 
2.- Secretaria reunions d’Àrea de Participació i Serveis a les Persones i altres comissions 
o grups de treball que es creïn en el marc de l’Àrea.  
 
 
9.2.2.3.-  Per a les direccions  
 
9.2.2.3.1. Per a totes les Direccions 
 
1.- Assessorament jurídic de totes les Direccions 
  
9.2.2.3.2. Per a les direccions d’Ensenyament i d’Esports: 
 
1.- Gestió del pressupost: seguiment i execució 
 
2.- Tramitació administrativa de les subvencions rebudes d’altres administracions 
 
3.- Gestió i control d’ingressos per preus públics i subvencions 
 
4.- Confecció d’estudis de costos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10.1.- RECURSOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIUS EN TRÀMIT 
 

Recurs contenciós-administratiu interposat per la SPAM contra el Decret 339/2013, de 22 
de maig  (de desestimació del recurs de reposició interposat per la SPAM contra el decret 
1320/2013, de 25 de febrer pel qual es requeria a la SPAM l’adopció d’una sèrie de 
mesures per restablir el nivell que és exigible al servei contractat). Actualment estan 
arxivades provisionalment les actuacions ( sol·licitat per la SPAM 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
Un dels fets més destacables d’aquest mandat ha estat la desaparició de l’IMPEM com a 
organisme autònom de l’Ajuntament i la definitiva integració del personal i les seves funcions 
a l’Ajuntament, a partir de l’1 de gener de 2013. 
 
Aquest fet va anar acompanyat del trasllat físic i de funcions del Servei d’Empresa a la Fundació 
Tecnocampus, que es va sumar a les competències en Emprenedoria que ja havien estat 
traslladades anteriorment. 
 
Des de llavors i en aquests darrers dos anys el pressupost de la Direcció, (la suma dels 
capítols I, II i IV) ha estat al voltant dels 3’5 M d’euros, dels quals al voltant del 40% prové 
d’ingressos per subvencions d’altres administracions. En especial del FSE via Servei 
d’Ocupació de Catalunya per al desenvolupament de les polítiques actives (1,5 M aprox.). 
 
També val la pena destacar que una característica singular d’aquesta direcció (particularment 
d’Ocupació) és la fluctuació de la seva plantilla. Que sent 45 persones en plantilla, compta 
per exemple en aquest moment amb 11 tècnics contractats per programes, 5 persones de 
Plans d’Ocupació i 2 en pràctiques. La gestió d’aquests RRHH (altes, baixes, selecció i 
coordinació) és un punt de complexitat pel servei, tot i comptar amb el suport de la Direcció de 
RRHH. 
 
És també una direcció molt lligada a l’atenció directa a les persones i/o entitats. En el cas 
d’Ocupació, s’atenen de manera personalitzada més de 2.100 usuaris/any i en el cas del 
servei de PCiC es llancen projectes i programes amb més de 25 entitats. A destacar també la 
gestió dels mercats fixes i ambulants i dels seus 425 paradistes, que suposen de forma 
permanent la gestió de canvis de titularitat, renovacions de permisos, incidències etc... 
 
També és destacable la transversalitat que comporten aquests serveis de manera interna: 
Cultura, Comunicació, Esports,  Joventut, Serveis Socials i  Mobilitat són alguns dels serveis amb 
els que tenim més relació. I la permanent relació amb altres administracions de la Generalitat: 
Servei d’Ocupació de Catalunya, Comerç i Turisme, Diputació de Barcelona i, per suposat, el 
Consell Comarcal o organismes d’aquest àmbit com el Consorci de Turisme Costa Barcelona. 
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2. ORGANIGRAMA 
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3. EL SERVEI D’OCUPACIÓ 
 
El Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) té com a missió el foment de l’ocupabilitat de les 
persones, la seva participació en el mercat de treball en condicions d’igualtat,  la formació 
i  qualificació al llarg de la vida, així com la intermediació i promoció de l’ocupació amb les 
empreses. 

Els nostres objectius són: 

1. Oferir serveis d’assessorament i capacitació professional a persones desocupades, 
treballadors/res en actiu, estudiants i empreses  

2. Acompanyar i orientar a les persones que busquen feina, en especial aquells col·lectius 
més amenaçats 

3. Promoure accions de suport als sectors econòmics amb el fi de crear ocupació de qualitat.  

  

Aquest serveis està composat per quatre seccions: 

- Formació 
- Intermediació 
- Orientació 
- Ocupació Jove 

 
 

Secció de Formació: 

La secció de Formació del SOM té com a objectiu la qualificació professional de persones, tant en 
situació d’atur com en actiu, que vulguin millorar les seves competències professionals per accedir 
a un lloc de treball o millorar en la feina que desenvolupen. 
 
 
Programes en marxa 
 
La secció de Formació té en marxa actualment els següents programes: 
 

• Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries. Convocatòria FOAP 2014 del Servei 
d’Ocupació de Catalunya. Des del mes de desembre de 2014 i fins el mes d’octubre de 
2015 estem executant 16 accions de formació ocupacional en certificats de 
professionalitat o especialitats formatives de diferents àmbits (Teleassistència, Lleure, 
Comerç, Gestió administrativa, Ofimàtica, Manteniment d’embarcacions, Informàtica i 
Anglès). 

 
• Formació del personal del programa mixt de Treball i Formació, convocatòria 2014. 

Les 50 persones contractades per l’Ajuntament de Mataró en el anomenats plans 
d’ocupació subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, 
han pogut formar-se, dividits en tres grups que corresponen a tres accions formatives 
d’iniciació a la informàtica, ofimàtica i atenció al client. 

 
• Programa d’Aprenentatge d’Idiomes en conveni amb acadèmies d’idiomes de la 

ciutat.  
 

Amb l’objectiu de fomentar l’aprenentatge de l’anglès entre les persones en situació d’atur 
les acadèmies participants ofereixen cursos d’idioma anglès i alemany, segons els 
diferents nivells del Marc Comú Europeu de Referència. Són cursos de 100 hores a preus 
econòmics. 
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La Direcció de Promoció Econòmica s’encarrega de derivar les persones en situació d’atur 
que figuren a la seva borsa de treball, tant les que vulguin anar a estudiar i treballar a 
l’estranger com les que en la definició del seu projecte professional hi hagi la necessitat 
d’estudiar anglès per tenir més oportunitats laborals. 
  
Les persones interessades han d’acreditar davant l’acadèmia escollida que estan en 
situació d’atur i que estan inscrites com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de 
Catalunya, així mateix hauran de fer una prova de nivell que serà estàndard per tots els 
centres. 

  
 
Previsió programes i accions per activar 
 
Els programes o convocatòries pendents per al segon semestre de 2015 són els següents: 
 

• Projecte Insertext. Té per objectiu afavorir la recuperació industrial del Sector Productiu 
Local (SPL) del Tèxtil i la Confecció a la ciutat de Mataró i altres municipis de la comarca 
del Maresme, creant connexions entre les necessitats del sector i els perfils de persones 
desocupades.  

 
 També pretén millorar l’ocupabilitat i afavorir la incorporació al mercat de treball  de 

persones que tenen especials dificultats d’inserció per fomentar la seva contractació en el 
SPL del Tèxtil i la Confecció donant resposta a les necessitats de les empreses del sector.  

 
 Les accions que es preveuen iniciar en el segon semestre de 2015 inclouen un estudi de 

necessitats formatives del sector i l’organització d’accions formatives adreçades a 
persones en situació d’atur que també rebran orientació professional. El projecte 
s’allargaria fins el mes d’agost de 2016. 

 
• Accions de formació per a joves inscrits en el Registre de Garantia Juvenil – Consorci 

per a la Formació Contínua de Catalunya.  
 
 En el darrer trimestre de l’any 2015 està previst impartir un curs d’Ofimàtica adreçat a un 

grup de joves inscrits en el registre de Garantia Juvenil que es trobin en situació d’atur i 
que no es trobin realitzant cap acció de formació. 

 
• Curs d’Auxiliar de Magatzem del Servei d’Ocupació de Mataró. 
 
 En el darrer trimestre de l’any 2015 està previst impartir un curs d’Auxiliar de Magatzem, 

finançat amb fons propis, adreçat a persones en situació d’atur que necessitin per millorar 
el seu accés a un lloc de treball obtenir la qualificació de manipulació de carregues amb 
carretons elevadors, acreditació professional que obtindran mitjançant aquest curs de 80 
hores. 

 
• Accions de Formació Contínua 2015 del SOM. 
 
 En el segon semestre de l’any 2015 està previst organitzar i impartir les accions de 

formació contínua adreçades a personal en actiu, empresaris, emprenedors i treballadors 
que vulguin adquirir competències transversals o professionals que els ajudin a millorar la 
seva feina i/o la seva empresa. 

 
• Convocatòria FOAP 2015 de Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries.  
 
 En el segon semestre de l’any 2015 està previst que es publiqui aquesta convocatòria i 

puguem sol·licitar accions de formació ocupacional que s’impartirien al llarg de l’any 2016. 
 



 

6 
 

 
 

Indicadors: 
 

Durant l’any 2014 es van portar a terme 89 accions de formació ocupacional que van 
suposar un total de 14.555 hores de formació en les que van participar 323 persones que en la 
seva majoria es trobaven en situació d’atur 

 
Per altra banda, l’any 2014 es van organitzar 11 accions de formació contínua per un total de 
191 hores i en les que van participar un total de 218 persones en actiu. 

 
 
 
 
Secció Intermediació: 
 
Té com objectiu posar en contacte les persones que busquen feina i les empreses que tenen 
necessitats de personal o d’altres necessitats/oportunitats de col·laboració que podem cobrir amb 
serveis com són: estades de pràctiques, assessorament, bonificacions contractuals, 
responsabilitat social, formació continuada... 
 
Aquesta secció té el contacte directe amb l’empresa a la que visita personalment o s’hi posa en 
contacte via correu o telèfon. 
 
En aquests moment està composada per 5 persones fixes de plantilla, una cap de secció i el 
suport d’una persona de PPOO (Plans d’ocupació) per la prospecció, bàsicament. 
 
 
Serveis bàsics 
 
Els serveis fonamentals de la secció que es fan durant tot l’any sense interrupció són: 
 

• Borsa de treball 
 

La gestió d’ofertes comporta la rebuda de la mateixa amb les dades que calen per fer una 
bona recerca de candidatures, la gestió pròpiament dita que permet fer arribar a l’empresa 
les persones que tenen el perfil adequat i el tancament de la mateixa quan l’empresa ha 
seleccionat alguna persona o la retira sense contractació de la nostra borsa de treball.  
Aquesta gestió es fa també, en bona part, a la web de l’entitat: 
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/ocupacio.html  

 
 

Ofertes de feina gestionades  796 
Llocs de treball gestionats  1012 
% inserció    61’95% 
Missatges web gestionats  22.071 

 
 

• Prospecció 
 

La secció fa visites personals a empreses, concertant una cita amb elles per explicar els 
serveis que els podem oferir. 

 
Empreses visitades   829 
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• Pràctiques de cursos i programes 
 

Al SOM tenim programes i cursos que contemplen les estades de les persones 
participants a empreses per completar la seva formació o el seu retorn al mercat de 
treball. 

 
Empreses acollidores en pràctiques 152 
Persones acollides en pràctiques 217 

 
• Responsabilitat social  

 
Des de l’any 2004 que el SOM està treballant aquest aspecte amb la pime del territori fent 
assessorament, acompanyaments, donant informació i detectant bones pràctiques de les 
que en fa difusió a la web. Les empreses a les que es detecta una bona pràctica se’ls 
dóna un reconeixement que coincideix amb la nit d’entrega dels premis Cre@tic. 
 
El SOM lidera la Xarxa RS Mataró i Maresme que està composada per entitats i agents 
socials i que es proposa cada any uns objectius. Aquesta xarxa és membre de la Red 
Retos, xarxa de xarxes a nivell d’estat espanyol que lidera el Ministerio de Empleo y 
Seguridad social. 
http://www.empleo.gob.es/redretos  
 
Participem en el Protocol de l’Ajuntament de Violència masclista i en el Pla d’Igualtat. 

 
• Twitter del servei 

 
Des de la secció es porta el twitter des del que es fa difusió de les ofertes de feina, les 
activitats d’”ANEM PER FEINA”, articles de premsa relacionats amb l’ocupació, 
l’economia i l’empresa i totes les informacions relacionades com jornades, cursos, 
seminaris... 
 
En data 20/05: 

 
Tweets      6.623 
Seguidors/es    1.036 

 
• Pràctiques internes 

 
Des de la secció gestionem també els llocs de pràctiques de les persones que les fan a la 
Direcció de Promoció Econòmica. 
Concretem la tutorització, el conveni i el seguiment. 

 
Persones acollides   16 

 
• Agència de col·locació 

 
Som agència de col·locació, cosa que comporta donar comptes dels indicadors pel que fa 
a la intermediació i la possibilitat que ens donin programes com el que estan duent a 
terme des de la secció d’Informació i Orientació per la inserció de persones derivades de 
l’oficina del SOC. 
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Programes en marxa 
 
Programes a part dels bàsics que portem des de la secció: 
 

Nom programa Finançament Persones 
contractades 

Acabament 
contracte 

PPOO* Treball i 
formació 2014 Generalitat 50 maig 

PPOO* Fem Feina Diputació 90 juliol/agost 
PPOO* Llei de 

barris 2014 Generalitat 23 novembre 

Assessorament 
bonificacions 

JxO** 
Generalitat -- juny 

 
* PPOO: programes que es financen per la Generalitat o per la Diputació i que tenen com objectiu 
la contractació de persones a les dependències municipals per millorar l’ocupabilitat de les 
persones contractades i també donar servei a accions i activitats d’interès públic. 
 
** JxO: Programa Joves per l’Ocupació que es gestiona des de la secció d’Ocupació Jove i que 
conté accions de formació, orientació, pràctiques i contractació bonificada. 
 
Previsió programes i accions per activar 
 

• Plans d’ocupació Treball i formació - pendent convocatòria. 
• Plans d’ocupació Llei de barris 2015 – demanda feta al maig. 
• Fem ocupació per joves 2015 - pendent convocatòria. 
• Responsabilitat social – reconeixements en el marc dels premis Cre@tic. 
• Pràctiques dels cursos que s’inicien a l’octubre. 

 
 
 
Indicadors: 
 
Ofertes de feina gestionades    796 
Llocs de treball gestionats    1012 
% inserció      61’95% 
Empreses visitades     829 
Empreses acollidores en pràctiques   152 
Persones acollides en pràctiques   217 
Missatges web gestionats    22.071 
 
 
 
 
Secció d’Orientació 
 
Aquesta secció desenvolupa accions que tenen a veure amb l’orientació professional, ocupacional 
i accions de suport  a la recerca de feina.  Té per objectiu treballar aspectes personals i 
competencials que fan que la persona sigui més ocupable, es responsabilitzi del seu propi 
projecte professional, esdevingui més autònoma en la seva presa de decisions, aconsegueixi un 
lloc de treball que s’adeqüi al seu projecte professional, pugui mantenir-lo i créixer 
professionalment.  
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Des d’aquesta secció s’atenen les persones majors de 26 anys que arriben al Servei d’Ocupació. 
 

Programes i accions en marxa actualment 
 
La secció d’Orientació desenvolupa accions bàsiques del servei i programes i dispositius 
específics.  A cada acció es donen dades de realització de l’any 2014. 
 
Actualment està desenvolupant: 
 
Accions bàsiques realitzades per la secció  
Com a accions bàsiques o generalistes entenem les que formen part de l'estructura bàsica 
d'atenció a les persones que arriben al nostre servei sol·licitant algun dels recursos que oferim.  
 
(Dades anuals recollides de l'any 2014) 
 

• Circuit Acollida al servei: 

-Sessió informativa grupal: l’objectiu general és donar a conèixer els recursos 
que ofereix el SOM i la metodologia de treball que es farà servir per tal de millorar 
l’ocupabilitat de les persones assistents i preparar-les per un millor aprofitament 
de l’entrevista ocupacional. Durant l’any 2014 han passat per aquestes sessions 
1.446 persones. 

 

-Entrevista d’acollida: entrevista d’accés al servei. Té per objectiu fer un primer 
anàlisi de l’ocupabilitat de la persona, recollir les dades personals i curriculars de 
la persona a la base de dades Xaloc i establir un compromís de treball per definir 
i/o redefinir un projecte professional o objectiu laboral. Es fa un primer anàlisi de 
l’ocupabilitat i es derivada a recursos interns i externs. Durant l’any 2014 han 
s’han realitzat 1.534. 

 

• Assessorament en línia: 

Servei que es dóna des de la web del SOM per tal que les persones puguin fer 
arribar les seves consultes referents a temes de recerca de feina, orientació 
professional, formació, etc. La persona rep la resposta per part d’un/a orientador/a 
mitjançant el correu electrònic.  Durant l’any 2014 s’ha donat resposta a unes 140 
consultes online. 

 

• Punt Informació Acreditació de competències:  

El SOM és un dels punts d’informació i orientació autoritzats per l’Institut Català de 
les Qualificacions professionals de la Generalitat de Catalunya, amb personal tècnic 
habilitat, per orientar a les persones que volen acreditar oficialment la seva 
experiència o formació en un àmbit laboral que li requereixi una titulació. Les 
funcions que porta a terme com a Punt d’Informació i Orientació, són les d’informar i 
orientar a les persones en la preparació de documentació requerida, sobre les 
diferents fases que conformen el procés així com actuacions divulgatives  i de 
sensibilització. Durant l’any 2014 s’ha assessorat a unes 120 persones. 

 

• Tutorització individual:  

Accions de treball individualitzat de definició d’objectius, planificació del pla de 
treball, desenvolupament de competències, seguiment del procés d’orientació o 
inserció, etc... Durant l’any 2014 s’han portat a terme unes 2.276 tutories. 
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• Club de Feina: 

El Club de Feina  és un espai per a la recerca activa de feina. L’objectiu principal és 
posar a disposició de les persones usuàries del SOM, un espai amb els recursos i 
les eines necessàries per a la presa de decisions, l’orientació professional i la 
preparació per a l’accés al món laboral amb l’assessorament tècnic i el suport 
d’eines informàtiques. Aquest recurs està obert tots els dies en horari de matí o 
tarda. Durant l’any 2014 hem atès a 8.020 visites a aquest espai. 

 

• Prepara’t per la recerca de feina:  

Sessions grupals de desenvolupament de competències d’accés al mercat de 
treball. Tenen per objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones a partir del 
desenvolupament de competències d’accés al mercat de treball. Es programen amb 
una periodicitat setmanal o quinzenal. A aquestes sessions han participat unes 397 
persones el que suposa unes 1.588 assistències durant l’any 2014. 

 

• Anem per Feina:  

Sessions grupals enfocades al desenvolupament de les competències 
professionals. Són sessions monogràfiques amb una durada de 2-5 hores i amb 
una capacitat de 30-40 persones. Els temes són escollits tenint en compte les 
necessitats de les persones que atenem i buscant la complementarietat de la resta 
d’accions que oferim al servei. És una programació renovada mensualment. Durant 
l’any 2014 s’han portat a terme unes 74 sessions a les que han assistit unes 1.600 
persones. 

 

Programes específics: 
 

• Espais de recerca de feina:  

Els espais de recerca de feina tenen per objectiu promoure la recerca organitzada i 
sistemàtica de feina per tal de preparar a la persona demandant d’ocupació per a un 
rellançament a la vida activa. Aquest rellançament es fa a través de la posada en 
contacte dels i les participants en l’espai amb ofertes de feina que els permetin 
trobar un lloc de treball adient al seu objectiu professional. Cada espai estarà 
conduït per dues persones orientadores que intervenen per donar informació, 
augmentar l’eficàcia de la recerca o qüestionar, en la mesura del possible, actituds o 
estats emocionals que dificulten l’assoliment de l’objectiu que es persegueix. Es 
preveu que passin per aquest recurs mínim 400 persones al llarg de l’any 2015.  

 

• Dispositiu Incorpora’t (Treball als Barris):  

Programa adreçat principalment a persones en atur de llarga durada, baixa 
qualificació o en risc d’exclusió social i que siguin dels barris de Cerdanyola i 
Rocafonda i El Palau. Contempla accions d’orientació, formació, desenvolupament 
de competències bàsiques i transversals, pràctiques en empreses i acompanyament 
a la recerca d’ocupació. Amb aquest dispositiu es preveu atendre a un mínim de 110 
persones dels barris objecte de la convocatòria.  

 

• Conveni com Agència de col·locació: 

Programa adreçat a les Agències de col·locació autoritzades pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya. El Servei d’Ocupació de Mataró és agència autoritzada  amb número 
900000154. Els objectius establerts són: inserir un mínim de 34 persones durant un 
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període de 6 mesos. Realitzar 136 entrevistes amb persones derivades de l’OTG per 
ser candidats en el programa.  

 

• Mesures actives d’inserció per a persones que cobren la Renda Mínima 
d’Inserció (RMI): 

Les mesures actives d’inserció són un conjunt d’actuacions integrades que suposen 
la inclusió d’accions d’orientació i informació per a l’ocupació i l’autoocupació, la 
millora de les competències personals, professionals i tècniques per afavorir 
l’ocupabilitat de les persones demandants d’ocupació, així com actuacions de 
prospecció del mercat de treball i seguiment de la inserció laboral. Participaran 90 
usuaris que cobren la RMI. 

 

• Tutorització de persones contractades en projectes de Plans d’Ocupació:  

Des del servei es tutoritzen totes les persones que es contracten en projectes de 
Plans d’Ocupació a l’Ajuntament de Mataró. Es fa seguiment amb les persones i els 
tutors/res del lloc de treball i es treballa amb la persona el desenvolupament de les 
competències necessàries per aconseguir una inserció laboral al mercat laboral 
ordinari posterior. 

 
Previsió de programes i accions per activar durant en 2015: 
 
Per una banda totes les accions bàsiques. Els programes o convocatòries pendents per al segon 
semestre de 2015 són els següents: 
 

• Dispositiu Incorpora’t (Treball als Barris):  
Programa adreçat principalment a persones en desocupació en atur de llarga 
durada, baixa qualificació o en risc d’exclusió social i que siguin dels barris de 
Cerdanyola i Rocafonda i El Palau. Contempla accions d’orientació, formació, 
desenvolupament de competències bàsiques i transversals, pràctiques en empreses 
i acompanyament a la recerca d’ocupació. Amb aquest dispositiu es preveu atendre 
a un mínim de 110 persones dels barris objecte de la convocatòria. Per executar 
2015-16. 

 
• Insertex: ja explicat a la secció de Formació. 

 
• Espais de recerca de feina:  

Pendent convocatòria per executar 2015-2016. 
 
 
 
Secció d’Ocupació Jove: 
 
Aquesta és una secció que està descentralitzada de l'espai general de la seu de la SOM i 
desenvolupa la seva activitat a l'espai del Centre Cívic Cabot i Barba, situat a la Plaça Miquel 
Biada, 5.  
 
La seva finalitat és la de desenvolupar accions adreçades a joves entre 16 i 25 anys, que tenen a 
veure amb l’orientació professional, ocupacional, educativa, de retorn al sistema educatiu i 
accions de suport a la recerca de feina.  
 
Té per objectiu treballar aspectes personals i competencials que milloren les condicions d'accés al 
mercat laboral de les persones joves, tot fomentant la seva autonomia, el desenvolupament de 
competències bàsiques i transversals, la presa de decisions i la definició del propi itinerari 
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personal i pla de treball per garantir una transició del món educatiu al laboral amb millors 
garanties.  
 
La secció desenvolupa accions bàsiques del servei i programes i dispositius específics.  
 
 
 
Accions bàsiques realitzades per la secció:  
 
Com a accions generalistes entenem les que formen part de l'estructura bàsica d'atenció a la 
persona que requereix dels nostres serveis. I són les de:  
(Dades anuals recollides de l'any 2014) 
 
 

• Entrevistes d'Acollida (PIL):  
 
Primer contacte amb la persona jove per part del servei. Amb una durada de 45 minuts es 
fa el bagatge competencial del jove, es detecten les seves necessitats i s'elabora el pla de 
treball partint de la definició del seu itinerari professional.  

− Persones entrevistades: 615 joves 
 
 

• Tutorització individual:  
 
Entrevista individual adreçada a aquelles persones joves que requereixen d'un seguiment 
en el seu procés d'elaboració del pla de treball i definició del propi projecte personal. 

− Persones tutoritzades: 357 joves 
 
 

• Entrevista de modificació de dades:  
 
Entrevista individual adreçada a totes les persones que ja són usuàries del servei i que 
volen actualitzar les seves dades o bé activar de nou la seva demanda.  

− Persones entrevistades: 266 joves 
 

• Club de Feina:  

És un espai per a la recerca activa de feina. L’objectiu principal és posar a disposició de 
les persones usuàries del SOM, un espai amb els recursos i les eines necessàries per a la 
presa de decisions, l’orientació professional i educativa i la preparació per a l’accés al món 
laboral amb l’assessorament tècnic i el suport d’eines informàtiques. Aquest recurs està 
obert tots els dies en horari de matí. 

− Persones assistents: 1.778 joves 
 

• Accions compartides amb la Secció d'Orientació: (vegeu dades d'aquesta secció)  
 

Són accions i activitats planificades per la Secció d'Orientació però que són compartides 
com a recurs per a les dues seccions. Són:  

1. Assessorament en línia 
2. Punt Informació d'Acreditació de competències 
3. Anem per feina 
4. Prepara't per la recerca de feina.  
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Programes i dispositius en funcionament actualment:  
 
Actualment estem desenvolupant: 
 

• Treball als barris, dispositiu d'inserció laboral "Jo També":  

Adreçat a persones aturades joves d’entre 16-25 anys amb perfil de baixa qualificació i 
formació i amb especials dificultats procedents de les zones més degradades de la ciutat. 
El dispositiu inclou accions d’orientació, prospecció i pràctiques en empreses. 

− Persones a atendre: 90 joves 

• Programa d'Experienciació Joves per l'Ocupació (JPO):  

Adreçat a joves de 16-24 anys, sense l’ESO o amb baixos nivells formatius i/o escassa o 
nul·la experiència laboral i que conté formació professionalitzadora, tutorització, derivació 
a les escoles, d’adults, pràctiques laborals i la possibilitat de contractació bonificada per a 
les empreses que contractin a joves del programa. Les especialitats que es cursen 
actualment són les de: auxiliar de comerç-aparadorisme, auxiliar de serveis de bar, 
restaurant i cuina i dues edicions d'auxiliar de magatzem.  

− Persones a atendre: 75 joves 

• Programa Fem Ocupació per a Joves (FEM): (veure secció Intermediació)  

Programa que ha compartit lideratge per part de les dues seccions. 
 

• Activitats adreçades a centres educatius de la ciutat:  

Accions coordinades des de la Direcció d’Ensenyament i que tenen com a finalitat facilitar 
la tasca dels centres en matèria d’orientació, definició d’itineraris, inserció laboral i altres 
temes relacionats amb aquests. Cada edició s’han adaptat les accions a oferir als centres, 
però l’oferta d’accions sempre està al voltant de les 12-15 propostes diferents.  

− Accions sol·licitades per aquest curs 2014-2015: 82 accions 

− Estudiants que han passat per les nostres instal·lacions: 1500 (dada 2014) 
 

• Projecte Singular:  

Adreçat a alumnat escolaritzat que necessita una adaptació curricular per tal de poder 
promocionar l’ESO i combinar la seva formació al centre educatiu amb estades en 
empreses. Liderat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i les 
Direccions de Promoció Econòmica i d’Ensenyament de l’Ajuntament. Es formalitza el 
projecte mitjançant conveni de col·laboració entre les diferents entitats.  

− Centres educatius participants: 8 

− Estudiants que realitzen estades: 74 

• Setmana de la Informació i Orientació Professional (SIOP):  

Acte d'una setmana de durada que dóna a conèixer l’oferta formativa i educativa de la 
ciutat des de tots els punts de vista i també altres activitats relacionades com poden ser: 
el reconeixement acadèmic, assessorament a famílies i personal, sessions inaugurals 
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amb temes relacions amb la formació, l’orientació i el mercat de treball, trobades 
pedagògiques per a professorat i personal educador i orientador.  

− Persones assistents a la SIOP de 2014: al voltant de les 2.000 persones 
repartides en les diferents activitats. 

 
• Dispositiu Local d'Inserció (DLI):  

Juntament amb la Direcció d'Ensenyament es dissenya el DLI amb l’objectiu d’atendre a 
totes les persones joves d’entre 16 i fins els 19 anys, que no han graduat en l’ESO per tal 
que no es quedin sense recurs i puguin seguir el seu itinerari, ja sigui formatiu i laboral. 
També té com a altres objectius: Reduir el fracàs escolar, fomentar la continuïtat dels 
estudis post-obligatoris, el retorn al sistema educatiu reglat i/o garantir un traspàs 
satisfactori del món educatiu al laboral. És un projecte transversal i que implica altres 
agents del territori. 

− Joves atesos al DLI des de la secció Ocupació Jove aquest any: 37 
 

• Programa Skills del TecnoCampus:  

Col·laboració entre el SOM i el TCM per a realitzar sessions específiques amb els 
estudiants universitaris adreçades a millorar el seu CV, en aquest cas són sessions 
individuals; o bé de millora i superació de l'entrevista de feina, acció en grup. Tasca 
iniciada l'11 de maig actual. S'han programat 3 sessions com a prova pilot.  

 
 
Previsió de programes i accions per activar durant en 2015: 
 
Accions que es mantenen a partir del 2015:  
 

• Totes les accions bàsiques. 
• Activitats adreçades als centres educatius. Dia 01/06 hi ha la presentació oficial a 

nivell de municipi per les accions adreçades al curs 2015-2016. 
• DLI, amb programació de 5 trimestres per edició. 
• SIOP. 
• Projecte Singular, amb l'acord ja pres de cara al curs escolar 2015-2016 per part del 

Departament d'Ensenyament de la Generalitat i Catalunya i l'Ajuntament de Mataró i 
centres educatius de la ciutat.  

 
 
Pendents de convocatòria o en procés:  
 

• Programa Skills del TecnoCampus: A valorar a partir dels resultats obtinguts durant 
aquest curs.  

• Programa Fem Ocupació per a Joves (FEM): Pendent de convocatòria per al 2015. 
• Programa d'Experienciació Joves per l'Ocupació (JPO): pendent de la convocatòria 

2015-2016. 
• Dispositiu "Jo També" (Treball als Barris):  

− Atendre a 90 joves. Memòria en curs. Per executar a partir de desembre 2015. 
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4. EL SERVEI DE PROMOCIÓ DE CIUTAT I COMERÇ 
 
El servei de promoció de ciutat i comerç  té com a principals objectius:            
 

• L’estratègia i la dinamització comercial de la ciutat. 

• La promoció i projecció de la ciutat posant en valor la potencialitat dels 
seus recursos i dels esdeveniments que s’hi celebren. 

• La potenciació del turisme en les seves diverses vessants o segments 
com a oportunitat econòmica i de posicionament de ciutat 

 
La gestió en el marc d’aquests àmbits es canalitza a través de dues seccions: 

 

Secció de Comerç: 

Participant  en la definició del model comercial de la ciutat i establint  estratègies per a garantir 
la qualitat i competitivitat d'aquest sector productiu, amb l’objectiu de convertir Mataró en un 
referent com a ciutat comercial en l'àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i fent especial 
atenció al comerç urbà, inclosa la dels mercats municipals. 

 

Principals línies d’actuació 

• Interlocució i coordinació amb les diferents associacions comercials de la ciutat i 
acompanyament i suport als seus plans d’activitats anuals. Impulsar juntament amb elles  
activitats de dinamització innovadores 

• Lideratge del Pla d’Impuls Comercial (PIC): Aprovació del Pacte pel Comerç, projecte 
FEDER. 

• Complementar l’acció del Gremi d’hostaleria i turisme per a dinamitzar en tot el seu 
potencial el sector de la restauració local. Desenvolupament del Pla d’Impuls a la 
Restauració 

• Pla d’acció en base als objectius i possibilitats de reformulació del model de mercats 
de marxants de la ciutat (adaptació a la normativa de les condicions higiènic sanitària en 
parades d’alimentació, millora gestió residus, Collits a Casa, nova ordenança de 
marxants,..) 

• Pla de Millora de la Plaça Gran i intensificació de la seva dinamització. 
• Intensificació de la dinamització espais Mercat Plaça de Cuba i consolidació de la seva 

oferta comercial  
• Comerç actiu: reforç dels canals de comunicació i participació amb els diferents eixos i/o 

àrees comercials de la ciutat, per garantir el coneixement normatiu necessari de totes les 
empreses comercials. (Tot el que necessites saber)  

• Proactivitat en l’establiment de mesures per contrarestar l’existència de locals 
comercials buits (cens, contacte amb apis, contacte amb ensenyes comercials, 
acompanyament a ensenyes amb interès d’implantació a ciutat...) 

• Preorientació sectorial del comerç per a noves activitats o activitats preexistents. 
 

 
Indicadors: 
 
Total parades mercats fixos i no sedentaris:      425 
Oferta comercial mercats:        2.595m/lineals 
Col·laboracions amb projectes del sector comercial   72 
Nombre de mediacions entre el sector comercial i altres serveis:  270 

Suport econòmic destinat a entitats sector:     53.436,68 € 
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Secció Promoció de Ciutat 

 
Definint les línies de posicionament turístic de la ciutat per tal de dur la seva promoció tant a nivell 
intern com  extern i  promoure la coordinació entre el sector públic i privat per tal de definir 
productes d'atracció de visitants i per a la seva posterior difusió. En aquest context la secció vetlla  
per dotar a Mataró d'una oferta firal i d’altres esdeveniments de qualitat com a plataforma d'impuls 
a l'economia i la projecció de la ciutat. 
 
Principals línies d’actuació 

 
• Consolidació del programa firal en quant a fires-mercat, impuls de nous esdeveniments i 

més integració d’aquestes activitats com a instruments de dinamització comercial i de 
promoció de ciutat. 

 
• Gestió de la Fira d’Atraccions. 

 
• Assessorament i col·laboració en iniciatives firals privades. 

 
• Revisió del Pla d’Actuació per a la Promoció de la Ciutat i participació en Pla de 

Projecció Exterior de Mataró. 
 

• Campanyes de promoció de ciutat d’estiu i Nadal, difusió canals turístics nacionals i 
internacionals, a fires turístiques, prestrips, famtrips, edició material promocional. 

 
• Producte turístic:  programació de rutes i visites guiades (33 propostes diferents), 

creació de noves rutes, impuls de propostes supralocals, ampliació servei audioguies, 
difusió en workshops, comercialització per a grups, convenis amb entitats. 

  
• Servei d’informació turística:  consolidació de l’oficina de Turisme i adhesió Xarxa IDAT, 

Botiga Mataró, millora de la senyalèctica, visitmataro i vineamataro, plataformes 
missatgeria instantània, punts de suport informatiu front marítim i Rodalies, etc.. 

 
• Qualitat turística: Consolidació de les certificacions “Q” de qualitat turística de les 

platges i SICTED a l’oficina de Turisme i platges. 
 

• Dinamització del Port de Mataró : Festa al Port, operadores nàutics, ... 
 

• Turisme Esportiu: col·laboració en destacats esdeveniments esportius, gestions 
Destinació Turisme Esportiu. 

 
• Turisme de reunions: Mataró Ciutat Meeting, organització d’activitats aftermeeting. 

 
• Instal·lació lúdica esportiva tipus parc d’aventura als arbres al Parc Forestal. 

 
• Millora de la difusió dels agermanaments 

 

Indicadors:  
 
Visitants Oficina de Turisme en 1 any (2014):         15.400  
Persones que han realitzat rutes o visites en 1 any (2014):     9.400 
Grau satisfacció usuaris rutes i visites turisme:                           9,4 
Nº accions difusió i promoció turística promogudes/participades  (2014)    105  
Nombre de fires organitzades i impulsades (2014):                               12     
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Accions a executar durant 2n semestre 2015 

 

Promoció de Ciutat 

 

� Programació Firal 2n semestre: Fireta de Santes, Fira artesana al Front Marítim, Fira 
del Llibre en català, Fira Ferroviària (nou model) , Mercat de la Pagesia de Tardor, Fira 
de Pessebres i Ornaments de Nadal, Fira Artesana de Nadal 

� Nova Fira del Llibre en Català (octubre) 

� Projecte Ambaixadors  

� Festival Ilurum Vita (Agost) 

� Certificació “Q” de qualitat turística de les platges (setembre) 

� Campanya de Nadal 

� Festa al Cel 2015 

� Cartera de rutes 2016 

� Desplegament reflexions revisió Pla d’Actuació per a la Promoció de la Ciutat. 

 

Comerç 

 
• Acompanyament Fira Gastronòmica Gremi d’hostaleria i Turisme (finals juny) 
 
• Desplegament campanya comunicació FEDER 

 
• Implantació senyalització FEDER 

 
• Bonificacions aparcaments 

 
• Acordar i consensuar propostes reordenació mercats marxants Pl. Cuba. 

 
• Línies estratègiques i desplegament Pla d’Impuls Restauració 

 
• Enllumenat de Nadal 2015 (Definició gestió/suport) 

 
• Usos Plaça Gran:  seguiment possible pla especial d’usos. Parada vacant.  

 
• Desplegament accions/compromisos Pacte pel comerç 

 
• Reactivar comissió mixta Mercat Plaça de Cuba i acompanyament a la nova junta. 
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5. ALTRES PROJECTES VINCULATS A LA DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

 
 
Aquesta visió de conjunt que ha suposat històricament  el desenvolupament local i el creixement 
econòmic d’un territori fa que promoció econòmica sigui necessàriament aglutinador de diferents 
projectes que tenen com a denominador comú la generació de riquesa i la creació de llocs de 
treball.  
 
En aquest mandat i de manera més o menys estreta hem contribuït de manera activa en: 
 

• La creació gestió de L’Associació Maresme Marítim i els projectes Maresmés I i II,  i 
tota la seva vinculació amb el desenvolupament de Mataró com a  ciutat marítima, 
conjuntament amb TCM i especialment amb la figura del comissionat pel front marítim. 
Han estat coordinats els projectes Maresmés subvencionats pel SOC i tutelada la creació 
de l’associació. 

 
• El Pla de treball per que el Cafè de Mar esdevingui un veritable centre de referència 

en l’economia social a Catalunya. La contractació del AODL i la realització del Pla de 
treball i el seu seguiment. 

 
• La posada en marxa i accions del Consell Econòmic i Social (veure memòria 

específica). 
 

• La Festa al Cel. El seu cap de projecte és el cap de servei de Promoció de Ciutat i 
Comerç i això és a l’hora motiu d’orgull, però també de major implicació per tot l’equip de 
PC i C i per la resta de staff de la Direcció. 

 
• El Ris3. Aquesta convocatòria europea ha estat l’inici d’una reflexió estratègica i d’un 

exercici de coordinació dels diferents dispositius de promoció econòmica de la ciutat: 
Tecnocampus, Cetemmsa (ara EURECAT) i el propi Ajuntament representat per l’Àrea de 
Promoció Econòmica i Innovació i el Servei d’Estudis. 

 
• Lligam amb TCM. El fet que el servei d’empreses i emprenedoria estigui sota el 

paraigües de la fundació i també que la principal font d’ingressos per aquest serveis sigui 
la Diputació fa que recaigui sota aquesta direcció la coordinació de la justificació 
d’aquestes subvencions o el trasllat per la seva aprovació a la CMI dels temes tant de la 
Fundació com de l’EPE. 
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6. NORMATIVA, REGLAMENTS, CONCESSIONS DE SERVEIS I ALTRES 
DOCUMENTS DE REFERÈNCIES. 

 
- Índex de la normativa, reglaments, protocols, plans o programes generals de cada servei: 
 
General 
 

• Estatuts del Consell Econòmic i Social de Mataró 
• Estatuts de l’Associació Maresme Marítim 
• Pacte pel Comerç 2015-2017 
• Reglament d’organització i funcionament del Mercat municipal de la Plaça de Cuba de 

Mataró 
• Reglament d’us dels espais del Mercat municipal de la Plaça de Cuba 
• Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària de Mataró 
• Reglament servei d’allotjament ENTITAE 
• Sistema de gestió de la qualitat dels serveis de formació 
• Sistema de gestió de la qualitat de les platges de Mataró 

 
- Índex de contractes de serveis, concessions demanials o gestió de serveis públics en 
vigor. 
 
Contractes de serveis: 
 

Objecte Adjudicatari 

Formació en l'àmbit de la teleassistència MAP Assessorament i Serveis, SL 
Formació auxiliars servei de bar Gremi Hosteleria i Turisme Mataró 
Llibretes retolades material didàctic cursos Treballs Gràfics Paco López, SL 
Formació en l'àmbit de la informàtica i les 
telecomunicacions lot 1 David Sicart Palmés 

Serveis de formació en l'àmbit de la informàtica i les 
telecomunicacions lot 2 PHRO Training Consultants & Partners, SL 

Compra material didàctic curs logística Institut Català d´Ensenyament Industrial, SL 
Formació en tècniques d'estudi Elisabet Leon Vega 
Formació en atenció al client Lot 1 Marta Sanchez Olea 
Formació en atenció al client Lot 2 Núria Sanchez Romanos 
Formació en mòduls habilitats comunicatives lots 1 i 2 Sergi Sánchez Guirao  
Formació mòdul tractament de dades,textos i documents Javier Basulto Gil 
CP Operacions auxiliar d’enregistrament i tractament de 
dades i documents. Víctor Pérez Alguacil 

Mòduls d’Imatge personal Josep Maria Camps Barnet  
Servei de controladors per les fires  Control-Cat 2012, SL 
Servei de suport i detecció d’incidències per a la Fira 
d’Atraccions 2015 Control-Cat 2012, SL 

Servei lampisteria per a les Fires de Mataró Electricitat Boquet, SL 
servei de neteja a les fires Centre Especial d’Ocupació del Maresme 
Servei de muntatge i desmuntatge de les tanques del 
perímetre de la fira d’atraccions i fireta de primavera Arca del Maresme Empresa d’Inserció, SLL 

Servei de lloguer de grups electrògens per la Fira 
d’atraccions i la Festa al Port. General de Alquiler de Maquinaria SLU,  

Formació mòduls prevenció de riscos lot 1 Jaume Gasca Gonzalez 
Formació mòduls prevenció de riscos lot 2 Jordi Puigvert Carol 
Components informàtics per al certificat de professionalitat 
d’Operacions de sistemes informàtics Inforgest 

Formació mòduls de formació en tècniques de recerca de 
feina Natalia Blanch, Elena Magaña i Núria Peix 
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Concessions demanials: 
 
Guingueta plaça Santa Anna 
 
Gestió de serveis: 
 
36 concessions de servei local en el mercat fix del Mercat municipal de la Plaça de Cuba 
9 concessions de serveis locals en el mercat fix del Mercat municipal de la Plaça Gran 
 
Llicències d’ocupació: 
 
381 llicències en els mercats de marxants  
2 llicències en el Mercat municipal fix de la Plaça Gran (El Rengle) 
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7. PROPOSTES PER ALS PROPERS MESOS. 
 
 

Com a  conclusió final, pels propers mesos: 
 
Dos grans reptes: 
 

• Mantenir una unitat d’acció entre els diferents dispositius de desenvolupament actualment 
existents: Ocupació, Turisme - Promoció de ciutat, comerç, serveis a l’empresa i 
emprenedoria, economia social. Aquests diferents serveis, juntament amb estudis i 
llicències haurien de conformar l’operativa de l’estratègia de desenvolupament de la 
ciutat. 

 
• Endegar una reflexió estratègica que possibiliti disposar d’un document de planificació 

que faciliti la redacció de projectes per a la obtenció de recursos a d’altres 
administracions, en especial a fons comunitaris.  

 
 
I d’altres no tan grans, però no menys importants: 
 
Aconseguir que el Gremi d’Hostaleria sigui un referent, que ens permeti portar a terme el Pla 
d’impuls per la restauració a la ciutat amb èxit. 
 
Avançar amb el Pacte pel Comerç, en especial: senyalització, aparcaments, acabament obres 
FEDER i engegar la campanya de comunicació. 
 
Resoldre els “multi problemes” de la Plaça Gran i aconseguir fixar una normativa clara per a les 
terrasses i activitats. 
 
Decidir el tema enllumenat de Nadal: si cogestionem amb UBM, subvencionem... 
 
Acabar l’any amb el 100% del que diu el Pla de treball del Cafè de Mar fet, el viver ple i molta més 
activitat diària al centre.  
 
Aconseguir alguna font de finançament per aixecar projectes de l’associació Maresme Marítim. I 
mantenir el nivell de contactes i relacions aconseguit; Fòrum, clúster, etc... 
 
Aconseguir que les persones que fan orientació laboral, siguin també capaces de “detectar” i  
impulsar l’emprenedoria. 
 
Tendir a fer del SOM la gran porta d’entrada de les persones que busquen feina i de les ofertes de 
treball de la ciutat, i poder segmentar l’ “itinerari “ per qualificacions.  
 
Millorar l’avaluació de les polítiques actives d’ocupació. 
 
Programa de benvinguda a les noves activitats que s’instal·len a la ciutat. 
 
Espai (virtual) d’intercanvi d’experiències, productes, cerca de socis o sinèrgies entre i per les 
empreses del territori. 
 
 
    

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEMÒRIA CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL 
 
(Juny 2012 – Maig 2015) 
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1.-Introducció del President del Consell Econòmic i Social de Mataró. 

 
El proper mes de juny farà tres anys que es va crear el Consell Econòmic i Social de 
Mataró (CESM). El Consell va néixer per l’empenta de les organitzacions sindicals i 
empresarials de la ciutat i aquest govern va entendre, des del primer moment, que podia 
ser una eina imprescindible en moments de crisi com els que ens ha tocat viure. 
 
És una evidència que a Mataró durant aquests darrers anys la crisi ha fet estralls. L’atur 
ha colpejat amb duresa moltes famílies i ha fet més necessàri que mai sumar tots els 
esforços possibles per combatre’l.  
 
En moments tan complicats, ha estat un mèrit dels agents socials haver estat capaços 
d’aparcar divergències i matisos per posar sobre la taula un òrgan de concertació, que 
fes aflorar allò que teníem tots en comú i pel que es volia treballar: la creació 
d’ocupació i l’enfortiment del teixit productiu. Crec que és just agrair la generositat 
que han demostrat els agents esmerçant hores de dedicació i esforços per  posar mesures 
sobre la taula que afavorissin aquest objectiu. A tots ens hauria agradat que algunes 
d’aquestes mesures haguessin estat més reeixides; haver trobat una resposta més eficient 
en altres instàncies o disposar de més recursos per dur-les a terme. Però una lectura 
atenta del recull que teniu a les vostres mans, permetrà observar que  han estat 
nombrosos i diversos els temes tractats i impulsats pel Consell: mesures sectorials pel 
tèxtil, òrgans de concertació com l’Oficina d’Atenció Preventiva, fórmules per a la 
contractació... Totes elles, complementàries i coordinades amb la tasca de 
desenvolupament que es fa des de la Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
i Tecnocampus. 
 
Ara toca mirar el futur. Els indicis de recuperació --que hi són-- apareixen encara massa 
dèbils, tènues i poc definits. Queda molta feina per fer. I aquí, m’atreveixo a aventurar 
que la concertació continuarà tenint un paper cabdal; per això la missió i els objectius 
del CESM segueixen plenament vigents. En aquest escenari, el Consell haurà 
d’impulsar mesures, coordinar polítiques actives d’ocupació, afavorir les condicions per 
tal que les empreses puguin crear llocs de treball. I per aconseguir-ho és necessari crear 
un clima de confiança que permeti recuperar la idea que Mataró segueix sent una ciutat 
que li agrada invertir en l’esforç i el talent de les persones. 
 
Sé que Mataró té aquest talent, que té un potencial que la tornarà a convertir en una de 
les ciutats capdavanteres de Catalunya. Solament cal que tothom s’ho cregui perquè 
sigui possible. 
 
 
Mataró, 11 de maig de 2015. 
 
 
Joan Mora i Bosch 
President del Consell Econòmic i Social de Mataró 
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2.-Relació de persones membres del Consell i de la Comissió executiva.

 
A. PLENARI 
 
Alcalde i President del CESM: 

− Sr. Joan Mora i Bosch 
 
President Comissió Executiva 

− Sr. Miquel Rey i Castilla 
 
Secretària del CESM 

− Sra. Mireia Ràfols Tomàs 
 
FAGEM  

Representants actuals: 

− Sra. Roser Moré Roy 
− Sr. Josep Espigul Riera   
− Sr. Albert Vidal Solà 
− Sr. Joan Antoni Pous Canaleta 

Representants anteriors: 

− Sr. Agustí Brullet Tenas 
 
PIMEC 

Representants actuals: 

− Sr. Xavier Castellví  Iglesias 
− Sr. Albert Deulofeu Schilt 

Suplent: 

− Sr. Joan Carles Basi Buron 

Representants anteriors 

− Sr. Jordi Clavel Jordà 
 
UGT 

Representants actuals: 

− Sr. Lluís Torrents Díaz 
− Sr. Diego Giráldez Gerez 
− Sra. Ana Ma Blanco del Rio 
 
CCOO 

Representants actuals: 

− Sr. Gonzalo Plata Jimenez 
− Sra. Emilia Macias Rosado 
− Sra. Liliana Baigorria Garrillo 

 

Suplents: 

− Sr. Jaume Roig Vidal 
− Sra. Estefania Navarro  
− Sra. Eugènia Farré Valle 

Representants anteriors: 

− Sr. Ovidi Huertas Castillo 
− Sra. Núria Anglès Marin 
− Sr. Paco Carnota Mínguez 
 
Grup Municipal CIU: 

Representant actual: 

− Sr. Josep Ma Font Spà 
 
Grup Municipal PSC: 

Representant actual: 

− Sr. Ricard Coma Montoro 

Representant anterior i suplent actual: 

− Sra. Montserrat  López Figueroa   
 
Grup Municipal PPC: 

Representant actual: 

− Sr. Francisco Javier Torralba Gómez 
 
Grup Municipal PxC: 

Representant actual: 

− Sra. Amelia Domínguez Pizarro 

Representant anterior: 

− Sr. Juan Gabriel Ponce López   
− Sr. Carlos Fontbona Gil 
 
Grup Municipal ICV-EUiA: 

Representant actual: 

− Sr. Valentí Sánchez García   

Suplent: 

− Sr. Esteve Martínez Ruíz 
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Grup Municipal CUP: 

Representant actual: 
− Juli Cuéllar Gisbert 
 
 

B. COMISSIÓ EXECUTIVA 

Sr. Miquel Rey i Castilla (Regidor de Promoció Econòmica i Innovació) 
Sra. Roser Moré Roy (FAGEM) 
Sr. Josep Espigul Riera (FAGEM) 
Sr. Lluís Torrents Díaz (UGT) 
Sr. Diego Giráldez Gerez (UGT) 
Sr. Gonzalo Plata Jimenez (CCOO) 
Sra. Emilia Macias Rosado (CCOO) 
Sr. Jordi Clavel Jordà (PIMEC) 
Sr. Xavier Castellví Iglesias(PIMEC) 
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3.-Missió, objectius i principis que han inspirat el CESM. 

 
La finalitat constitutiva del CESM queda recollida en el seu article 2 dels Estatuts 
aprovats definitivament pel Ple del 3 de maig de 2012. 

“Article 2. El Consell Econòmic i Social de Mataró tindrà coma funcions principals: 

 

1. Analitzar, promoure debats, proposar i si s’escau dictaminar en matèria 

socioeconòmica, d’ocupació i de promoció de l’activitat econòmica de la ciutat. 

2. Elevar propostes, buscar solucions i fer el seguiment de l’execució de les 

mateixes, en matèria de relacions sociolaborals, ja siguin amb caràcter general 

o en un àmbit en concret, sempre amb ple respecte a l’autonomia de les parts. 

3. Establir relacions amb entitats, empreses o institucions que es considerin 

oportunes i puguin contribuir als objectius del Consell.” 
 
Però és en la part dispositiva de l’acord que acompanya l’aprovació dels estatuts, on es  
diu que  un dels principals objectius és l’elaboració d’un Pla de Xoc per a la creació 
d’ocupació  a la ciutat i el foment de els polítiques actives , aquest Pla de xoc te com 
a principals línies d’actuació: 

 
1. La recuperació de la confiança dels ciutadans/es de Mataró i l’enfortiment del 

teixit productiu, incentivant la creació d’ocupació, la reactivació del consum i la 
captació de noves empreses. 

2. Protocol per la reactivació d’empreses en crisi i la recol·locació dels seus 
treballadors/es.  

3. Propostes per a incentivar la contractació de treballadors/es. 
4. Interrelació entre les diferents borses de treball 
5. Propostes per a la formació ocupacional, lligam amb altres subsistemes, que es 

faran arribar a l'Ajuntament i al Consell de la Formació Professional de Mataró 
6. Impuls de PPOO, criteris, prioritzacions, col·lectius diana, etc.. 
7. Propostes per incentivar la creació d’empreses 
8. Supressió de barreres per a la creació i el funcionament de les empreses. 
9. Propostes per a l’aplicació en l’àmbit local de “l’Acord Interprofessional de 

Catalunya.” 
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4.- Dades Socioeconòmiques. 

Des de el primer plenari vàrem demanar al Servei d’Estudis de l’Ajuntament que es 
pogués incorporar el seu responsable fent una petita ressenya de la situació econòmica. 
També en dues ocasions en el plenari s’han fet temes monogràfics, un dedicat al tèxtil i 
l’altre a la situació dels joves i l’ocupació. 

A continuació hem demanat al Servei d’Estudis una pinzellada de la situació en el 
moment de tancar aquesta memòria. 

 

ALGUNS APUNTS DESTACATS  

La població continua creixent lleugerament a causa del saldo natural positiu. La 
proporció de població estrangera torna a disminuir si bé degut principalment al nombre 
de nacionalitzacions. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot i els increments en termes relatius, la construcció de nou habitatge continua 
pràcticament aturada. En relació a l'any passat, continua baixant el preu de l'habitatge, 
sobretot pel que fa al preu de venda. 
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L'inici de recuperació econòmica durant l'any 2014 s'ha fet palesa en les dades de 
mercat laboral. El nombre d’assalariats i autònoms a final del primer trimestre de 2015, 
supera pràcticament en un 4% el de l’any anterior (1.283 treballadors més respecte el 
mateix trimestre de 2014 i 1.500 respecte fa dos anys). 

Evolució interanual de l'ocupació (assalariats i autònoms)
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Tot i que els nivells de desocupació a Mataró continuen sent comparativament elevats, 
el descens de l'atur registrat a finals del mes d’abril arriba al 9%, el major descens des 
dels períodes previs a la crisi.  

Evolució interanual de l'atur registrat
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En aquest sentit, destaca també l'increment de la contractació. Un acumulat en tot l’any 
que supera els 33.500 contractes, el registre més elevat des de mitjans de 2008. Un 
12,4% dels contractes que actualment són indefinits.  
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Sigui com sigui, Mataró continua amb una taxa d’atur comparativament elevada en 
relació al municipis de major dimensió de Catalunya. Així mateix, la reducció favorable 
dels darrers períodes ha estat inferior a la de la mitjana provincial i catalana. 

 

 
 
 
Un dels possibles factors que pot explicar part de les dificultats del mercat laboral a la 
ciutat és l’elevada presència de l'atur de més llarga durada. Actualment, més d’una 
tercera part de la població desocupada a la ciutat duu a l’atur més de 2 anys. La pèrdua 
d’activitat del sector tèxtil a la ciutat a causa de la fi de barreres aranzelàries a mitjans 
dels anys 2000, per tant prèviament a l’inici de la crisi global, pot explicar aquesta 
elevada presència de l’atur de llarga durada. El perfil de persona aturada a la ciutat en 
comparació al conjunt català correspon a una persona de més edat i baixa formació. 

 

Durant l’any 2014, la indústria tèxtil va recuperar part del seu pes perdut en el conjunt 
de l'activitat en la ciutat. Caldrà veure si aquesta recuperació es consolida durant el 
propers períodes. Per altra banda, i per primer cop des de l'inici de la crisi, la 
construcció ha tornat a guanyar ocupació, 213 ocupats més en un any (fins primer 
trimestre de 2015).  En qualsevol cas el seu pes actual, 5,6%, continua molt lluny del 
que concentrava prèviament a la crisi (14%). L'Ensenyament és el sector amb força 
presència a la ciutat que ha recuperat més ocupació durant els darrers anys. 
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5.-Memòria d’activitats. 

 
5.1.-Fase prèvia:  
 
El CESM va celebrar el seu primer plenari el mes de juny de 2012 , però des de inicis 
d’aquell mateix any ja s’estava treballant en al constitució del Consell econòmic i social 
de Mataró. Van ser moments de definir objectius, de fixar reptes, comparar estatuts 
d’altres òrgans similars , definir el que es volia i com es volia fer.  Aquest procés de 
trobades informals amb els agents es va culminar amb l’aprovació definitiva pel Ple de 
l’ajuntament el 3 de maig de l’any 2012 la creació del Consell i els estatuts que 
l’haurien de  regir. 

A partir d’aquet moment neix de forma oficial el Consell Econòmic i social de Mataró. 

 
5.2.-Plenari de 25 de juny de 2012. 
 
Aquest va ser el plenari que va donar el tret de sortida. Es va centrar en la presentació 
dels membres i en fixar el règim de sessions i donar a conèixer els objectius del Consell. 

Tema a destacar: 
 
El nomenament de  les dues vicepresidències: el Sr. Lluís Torrents, d’ UGT, i la Sra. 
Roser Moré, de la FAGEM, a proposta de la taula de seguiment (que va ser l’embrió del 
que seria la comissió executiva). 

Una proposta d’accions per part dels membres de la taula de seguiment que recollia: 
 

1. Buscar mecanismes de coordinació entre les diferents borses de treball de les entitats 
representades al Consell. 

2. Impulsar una xarxa d’assessors sèniors per empreses en la seva fase inicial, 
acompanyada d’una línia específica de microcrèdits.  

3. Creació d’un organisme de conciliació que resolgui conflictes laborals, voluntari, 
paritari i previ al Tribunal Laboral de Catalunya. 

4. Fer una  proposta adreçada a la recuperació de talent com a element generador de 
confiança  i de reducció de conflictes. 

5. Difusió del CESM i la seva tasca entre treballadors i empreses de la ciutat. 
6. Creació d’un quadre de comandament específic pel CESM, que ens faciliti l’anàlisi 

de la situació sociolaboral i la presa de decisions. 
7. Crear un servei d’assessorament i acompanyament a la successió d’empreses, lligat a 

la problemàtica que pot suposar el traspàs generacional en ocasions. 
8. Buscar solucions per facilitat al injecció de liquiditat a les empreses a través, entre 

d’altres, d’acords amb la banca local. 
9. Línia d’acompanyament i assessorament a l’empresari que es queda sense feina: 

“reorientació”/”reempendre”. 
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5.3.-Plenari de 25 d’Octubre de 2012. 
 
En aquest plenari es fa un seguiment dels reptes proposat ens l’anterior, parlant de 
temes de recuperació de talent (Tecnocampus-REempresa), temes de microcrèdits a 
les empreses, es dibuixa una possible cooperativa del sector tèxtil per  a crear llocs de 
treball i a l’hora poder donar resposta a col·locacions de curta tirada. 

I també el plenari es fixa com a repte iniciar converses amb la banca local per tal de 
demanar suports en la creació d’ocupació a la ciutat. 

 
Tema a destacar: 
 
Especialment es dona a conèixer el projecte d’Oficina d’actuació preventiva (OAP) 
als membres del plenari. Destaca el caràcter novedos d’aquest òrgan i  la seva naturalesa 
de voluntari i previ a l’actuació del TLC. 
 
Què és l’Oficina d’Actuació Preventiva? 
 
Un àmbit del CESM de conciliació en la conflictivitat laboral,  paritari, voluntari i no 
vinculant, que pretén la solució del conflicte i la possibilitat de fer participar en la 
mateixa altres subjectes. Actua de forma preventiva, no interromp cap període de 
caducitat de cap tràmit i, per tant, tan sols es reuneix davant petició i amb els terminis 
temporals suficients.  
 
Què fa? 
 
CONCILIACIÓ: Terceres persones intenten posar d’acord les parts en conflicte, 
mitjançant un pacte que els comporti un benefici mutu. Procura oferir en la solució del 
conflicte els recursos externs que puguin ser d’utilitat en la viabilitat de l’empresa o en 
la re col·locació del treballador. Mai substitueix a les comissions paritàries, al TLC ni la 
via judicial. 
 

5.4.-Plenari del 20 de febrer de 2013. 

En aquesta sessió es donar compta de la feina feta per part de la C. Executiva amb 7 
entitats bancàries de la ciutat, des de la comissió s’ha fixat una proposta d’acord amb les 
mateixes, on es demana des de un simple recolzament en donar a conèixer l’acció del 
Consell fins a finançament per projectes concrets, d’emprenedoria, recuperació de 
talent, creació de llocs de treball etc.. 

Se’ns explica des de Tecnocampus tot el seu pla estratègic lligat a la recuperació de 
talent, al foment de els enginyeries i a l’esforç emprenedor. 
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Tema a destacar: 
 
I el tema central d’aquest plenari és el Pla de Xoc pel foment de la contractació, 
conegut com a “Contracte Mataró”. Aquest acord, possibilitava a empresaris i 
treballadors fer un contacte per un temps i un sou determinat, amb inclusió de formació 
i anava especialment adreçats  a persones aturades de llarga durada majors de 44 anys. 
El plenari del CESM va acordar seguir avançant en aquest tema, i profunditzar en al 
naturalesa d’aquest contracte. 

 

5.5.-Plenari del 11 de juliol de 2013. 

Aquest va ser un Plenari quasi monogràfic dedicat al tèxtil. Es varen exposar dades 
socioeconòmiques indicatives d’una certa revitalització d’activitat del sector. Es varen 
explicar l que TecnoCampus  conjuntament amb CETEMMSA llençava un nou 
programa “InnoEmprèn Printed Electronics”, que promou l’emprenedoria en 
l’electrònica impresa.  

Es va anunciar l’inici de la formació professional dual a l’Escola tèxtil de Canet de 
Mar. En concret el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Moda i Confecció. 

I es va seguir fent seguiment de temes que seguien en l’agenda de la Comissió executiva 
com el contracte Mataró o les visites als bancs per demanar suport als bancs. 

 
Tema a destacar: 
 
 
Projecte d’impuls als tallers de confecció i auxiliars. 
 
Es un projecte d’ACTE, subvencionat pel SOC, executat conjuntament amb altres 
territoris de tradició tèxtil (Foment de Terrassa, Ajuntament de Manresa, Promoció 
Econòmica de Sabadell, Ajuntament d’Igualada i Diputació  de Barcelona.) 
  
En aquest projecte hi ha iniciatives que es desenvolupen conjuntament entre tots els 
socis  (formació a perfils de tèxtil, itinerari formatiu i d’acompanyament de projectes 
empresarials de joves creadors, fòrum d’inversió per a per projectes tèxtils de 
creixement, jornada de presentació de projectes creatius per a joves creadors, impuls del 
portal www.tex4future de referència del sector) i les iniciatives específiques que 
impulsa cada territori d’acord amb entitats empresarials. 
 
El projecte específic pel Maresme es desenvolupa conjuntament amb ASEGEMA i amb 
el suport de FAGEM, vol impulsar i posar en valor els tallers de confecció i auxiliars, 
per tal d’atraure de nou les produccions que es van deslocalitzar a altres països i poder 
impulsar la reindustrialització de la comarca. 
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 5.6.-Plenari de 14 de Novembre de 2013. 
 

En aquest plenari es dóna compte de les modificacions que s’han fet en el Pla de xoc per 
l’ocupació (contracte Mataró) per suggeriment de la Generalitat, atenent a raons 
formals. I també de la manca de resposta positiva que s’ha obtingut dels bancs en la 
formalització d’acords concrets. 

Es fa entrega als assistents i es comenta un dossier on es recullen totes les polítiques 
actives i accions especialment adreçades a la incorporació al món laboral de persones 
joves o bé de transició de l’etapa escola-treball. També els recursos per a pares i 
professors. 

 
Tema a destacar: 
 
Projecte d’estratègia europea d’especialització intel·ligent - RIS3 (Regional 
Innovation Strategy for Smart Specialization). 
 
L'Estratègia d'especialització intel·ligent en recerca i innovació RIS3 (Research and 
Innovation Smart Specialisation Strategy) de la Comissió Europea té com a objectiu que 
els estats membres i les regions de la Unió Europea (UE) identifiquin les 
especialitzacions de coneixement que millor encaixin amb el seu potencial d'innovació 
d'acord amb els seus recursos i capacitats. 
 
La CE considera que, per fer una Europa més competitiva, és necessari que els diferents 
territoris intensifiquin la seva especialització d'acord amb els seus avantatges 
competitius, per tal que la reorientació intel·ligent dels seus sectors productius pugui 
donar resposta als reptes globals. Europa incentivarà la implementació de la RIS3 en els 
diferents territoris per al període 2013-2020. 
 
Catalunya ja ha posat en marxa el procés de disseny de la seva pròpia estratègia 
d'especialització intel·ligent, basada en les seves fortaleses específiques i focalitzada en 
activitats d'alt nivell d'innovació i valor afegit. En coherència amb això, Catalunya 
alinea la revisió del Pla de recerca i innovació vigent i el futur 2014-2020 d'acord amb 
les directrius de la RIS3. 
 
Mataró va  contractar a una consultora perquè ajudi a identificar els sectors de la ciutat, 
la seva especialització i els actors amb els que s’ha de col·laborar, i de moment, s’està 
treballant entorn a quatre eixos: turisme, tèxtil, mar i salut i qualitat de vida.  
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5.7.-Plenari 30 d’abril de 2014. 

En aquest plenari s’explica la signatura  de “l’acord pel diàleg social i permanent” 
entre el Govern de la Generalitat i els agents econòmics i socials, els mateixos agents 
presents en el CESM. Aquest acord és un document consensuat que conté un conjunt de 
mesures de caràcter urgent destinades a pal·liar els efectes de la crisi sobre l’ocupació, 
el nivell de benestar de les persones i la supervivència del teixit empresarial. 

Es comenta la possibilitat de fer una campanya per la contractació indefinida i també el 
notable augment de Plans d’ocupació que es podrà contractar al llarg del 2014. I 
l’evolució de l’estratègia RIS 3 i el decurs del projecte a Mataró. 

 
Tema a destacar: 
 
Conveni de col·laboració amb empreses pel foment de l’ocupació. 
 
El Sr. Miquel Rey explica que la proposta és conveniar amb les empreses vinculades 
amb el municipi, per tal que contribueixin al foment de les polítiques actives d’ocupació 
de la ciutat, mitjançant l’assumpció de compromisos com la priorització de la 
contractació de les candidatures proposades, enfront d’altres col·lectius, sempre i quan 
superin l’entrevista de selecció i compleixin els requisits i el perfil professional, 
l’acolliment d’alumnat en pràctiques dels cursos de Formació ocupacional o de 
programes específics que porti a terme el SOM, sempre que els perfils s’ajustin a les 
característiques i les necessitats dels seus serveis i atendre de manera específica els 
programes Fem ocupació per a joves i Joves per l’ocupació. 
 

 

5.8.-Plenari 15 de desembre de 2014. 

En aquest plenari es va fer un monogràfic sobre el sector comerç, repassant les 
principals dades del sector i destacant que el sector del comerç, que compta amb 30 
hectàrees de sostre comercial, és el que ocupa més gent a la ciutat i el sector que menys 
ocupació ha perdut durant la crisi. 

També es van consensuar les aportacions que el CESM va fer al PAM 2015:  

1. Aplicar polítiques de Responsabilitat social en al contractació pública, que dugui  
terme l’Ajuntament de  Mataró. 

2. Crear una mesa tripartida (administració, sindicats i patronal) de política industrial.  
3. Vetllar per la difusió i comunicació de els accions proposades o portades a terme pel 

Consell econòmic i Social. 
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Es dóna compte també que han estat vint-i-quatre els convenis signats per empreses pel 
foment de l’ocupació, fins al moment. 
I més de cent els  joves contractats pel programa “Fem ocupació jove”. 
 
Però sent el monogràfic sobre el comerç, el tema a destacar és: 

 
Pacte pel comerç. 
 
Aquest pacte te per objectiu  consensuar l’estratègia i les línies d’actuació  que des de 
l’administració i  les entitats sectorials del comerç de Mataró es duran a terme  durant el 
període 2015-2017. 
 
Tot el document està basat en l’ interès de consolidar un model comercial per a Mataró 
que s’ajusti principalment als següents atributs:  
 
− Divers, de qualitat, professionalitzat,  innovador i socialment responsable. 
− Singular i especialitzat en quant a oferta i valors. 
− Complementari i experiencial, associat a altres motivacions de visita  (cultura, 
restauració, platges i front marítim). 
 
Els EIXOS en que es basa el pacte fan referència al model comercial, a l’espai on es 
desenvolupa l’activitat, a l’associacionisme, a la promoció i la difusió del sector, el seu 
dinamisme i innovació i a la necessària sostenibilitat econòmica de les entitats del món 
del comerç. Cada un d’aquests eixos conté accions específiques a desenvolupar en els 
proper anys. 
 
Els membres del CESM li varen donar  un suport unànime al Pacte. 
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Notes de Premsa. 

 
L’Ajuntament crea el Consell Econòmic i Social per combatre els efectes 
de la crisi i reactivar l’economia  
 
Data publicació: 02/03/2012  
 
 
La creació del Consell Econòmic i Social de Mataró es va aprovar ahir al Ple de març. També es va fer 
l’aprovació inicial dels seus estatuts de funcionament. Els grups municipals de CiU, PSC, PPC i ICV-EUiA van 
votar a favor i PxC i la CUP es van abstenir. 
  
El Consell Econòmica i Social de Mataró és un òrgan estable de concertació, format pels màxims representants 
d’empresaris i sindicats, amb l’objectiu d’obrir línies de treball i propostes en matèria econòmica i social i 
participar en les polítiques socioeconòmiques de la ciutat per tal de minimitzar els efectes de la crisi sobre les 
persones i les empreses. 
  
En aquest sentit, l’alcalde, Joan Mora, ha manifestat a la roda de premsa posterior al Ple que “no volem 
fotos, volem resultats. L’Ajuntament és la impulsora d’aquest consell però els seus fruits seran els que 
determinin els sindicats i la patronal”. I ha afegit: “si aquí funciona ja hi haurà temps per portar-ho al Consell 
Comarcal del Maresme i a la resta de municipis amb aquest esperit de lideratge generós que volem exercir a la 
comarca”. 
  
En el si del consell s’elaborarà un Pla de xoc que tindrà com a principal objectiu la recuperació de la 
confiança dels ciutadans de Mataró i l’enfortiment del teixit productiu, incentivant la creació d’ocupació, la 
reactivació del consum i la captació de noves empreses. 
  
  
Estatuts del Consell Econòmic i Social  
  
Pel que fa als estatuts, estableixen, entre d’altres qüestions, els òrgans de govern i administració del consell 
que són la Presidència, el Ple i la Comissió Executiva. 
  
La Presidència del Consell Econòmic i Social de Mataró estarà formada pel president, que serà l’alcalde o la 
persona en qui delegui i dues vicepresidències que de manera alternativa seran un representant de les 
organitzacions empresarials i un altre de les sindicals. 
  
El Ple estarà integrat per, a més de la Presidència: 
  
. 6 representants de les organitzacions sindicals més representatives a Mataró. 
  
. 6 representants de les organitzacions empresarials més representatives a Mataró. 
  
. 6 representants proposats per l’alcalde, entre persones representatives de la vida política, cívica, cultural, 
professional i social de la ciutat. 
  
La Comissió Executiva la integraran la Presidència i: 
  
. 2 persones, membres del Plenari, en representació de les organitzacions empresarials. 
  
. 2 persones, membres del Plenari, en representació de les organitzacions sindicals. 
  
. El regidor de Promoció Econòmica i Innovació. 
  
A partir de l’aprovació inicial al Ple municipal, els estatuts estan sotmesos a informació pública durant 30 dies 
per tal que les persones interessades puguin formular-hi les al·legacions i suggeriments que estimin oportuns 
abans de la resolució definitiva. 
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Avança la creació del Consell Econòmic i Social de Mataró  
 
Data publicació: 20/04/2012  
 
 
El Govern accepta 2 de les al·legacions presentades als estatuts del nou òrgan 
 
El regidor de Promoció Econòmica i Innovació, Miquel Rey, ha explicat aquest matí en comissió informativa 
com serà el redactat definitiu dels estatuts del Consell Econòmic i Social de Mataró, que ha de convertir-se en 
un òrgan estable de concertació participat per empresaris i sindicats destinat a lluitar de manera conjunta per 
millorar les condicions socioeconòmiques a la ciutat. 
  
L’objectiu és que el nou Consell elabori un Pla de xoc que impulsi la recuperació de la confiança dels 
ciutadans i l’enfortiment del teixit productiu, incentivant la creació d’ocupació, la reactivació del consum i la 
captació de noves empreses. 
  
La creació del Consell Econòmic i Social va ser aprovada pel Ple al març juntament amb els estatuts d’aquest 
òrgan, que s’han de portar a l’aprovació definitiva del Ple després de resoldre les al·legacions presentades 
durant el període d’exposició pública. 
  
El Govern Municipal, format per CiU, ha acceptat dues de les quatre al·legacions presentades: 
  
La primera, presentada per PSC i PP, es refereix a la composició del Ple del Consell. Finalment seran sis 
representants nomenats per l’alcalde, tenint en compte les propostes dels grups municipals, entre persones 
representatives de la vida política, cívica, cultural, professional i social de la ciutat. 
  
La segona, presentada pel PP, fa referència a la figura del secretari/a general de l’òrgan, que serà nomenat 
per l’alcalde, entre el personal de l’Ajuntament. 
  
  
Què diuen els estatuts 
  
El Consell Econòmic i Social de Mataró es va aprovar al Ple de març juntament amb els seus estatuts de 
funcionament. Hi van votar a favor CiU, PSC, PPC i ICV-EUiA i es van abstenir PxC i CUP. 
    
Els estatuts estableixen, entre d’altres coses, quins són els òrgans de govern i administració del consell: la 
Presidència, el Ple i la Comissió executiva. 
  
La Presidència està formada pel president, que serà l’alcalde o la persona en qui delegui, i dues 
vicepresidències que, de manera alternativa, seran un representant de les organitzacions empresarials i un 
altre de les sindicals. 
  
El Ple està integrat per: la Presidència, 6 representants de les organitzacions sindicals més representatives a 
Mataró, 6 representants de les organitzacions empresarials més representatives a Mataró, i els 6 representants 
nomenats per l’alcalde, tenint en compte les propostes dels grups municipals, entre persones representatives 
de la vida política, cívica, cultural, professional i social de la ciutat. 
  
La Comissió executiva la integraran la Presidència; 2 persones, membres del Plenari, en representació de les 
organitzacions empresarials; 2 persones, membres del Plenari, en representació de les organitzacions 
sindicals; i el regidor de Promoció Econòmica i Innovació. 
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Ajuntament, empresaris i sindicats uneixen esforços en el nou Consell 
Econòmic i Social de Mataró  
 
Data publicació: 18/05/2012  
 

 

A. Martínez, Ll.Torrents,J. Mora, M.Rey, R. Moré, O. Huertas. Foto: AJ 

  
L’alcalde, Joan Mora, ha presentat aquest matí en roda de premsa la creació del Consell Econòmic i Social de 
Mataró, que ha de convertir-se en un òrgan estable de concertació participat per empresaris i sindicats 
destinat a lluitar de manera conjunta per millorar les condicions socioeconòmiques a la ciutat. 
A l’acte de presentació l’han acompanyat el regidor de Promoció Econòmica, Miquel Rey; la presidenta de la 
Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM), Roser Moré; el president de la petita i 
mitjana empresa de Catalunya al Maresme i Barcelonès Nord (PIMEC), Ambrós Martínez; el secretari comarcal 
de la Unió General de Treballadors del Maresme (UGT), Lluís Torrents; i el secretari general de la Unió 
Intercomarcal de Comissions Obreres del Vallès Oriental-Maresme (CCOO), Ovidi Huertas. 
  
L’objectiu del Consell Econòmic i Social és elaborar un Pla de xoc que impulsi la recuperació de la confiança 
dels ciutadans i l’enfortiment del teixit productiu, incentivant la creació d’ocupació, la reactivació del 
consum i la captació de noves empreses. 
  
La creació d’aquest òrgan va ser aprovada definitivament en el Ple de maig per la unanimitat dels grups 
municipals, després d’incorporar dues al·legacions als estatuts presentades durant el període d’exposició 
pública. 
  
A la presentació, que ha tingut lloc al migdia al Saló de Sessions, han assistit també els portaveus dels grups 
municipals del PP, José Manuel López; PXC, Mònica Lora; i ICV-EUiA, Esteve Martínez. El PSC ha excusat la 
seva absència. 
  
  
Els discursos 
  
L’alcalde, Joan Mora, ha agraït la participació de tots els agents econòmics i socials i ha volgut destacar la 
voluntat compartida de treballar junts i generar confiança, sobretot a través de la presentació de propostes 
concretes, aplicables i que la ciutadania reconegui com a efectives per generar ocupació i reactivar 
l’economia local. 
  
En aquest sentit, ha destacat que el Consell Econòmic i Social representa un canvi de paradigma, ja que neix 
sota la base que “l’administració no té la recepta màgica per saber què s’ha de fer. Són la patronal i els 
sindicats qui estan cada dia a peu d’obra i han de dir-nos què necessiten”. 
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L’alcalde s’ha mostrat convençut que la ciutat superarà la crisi exercint el paper de la porta nord de l’àrea 
metropolitana de Barcelona i que tant el tèxtil i com la construcció “són part de la solució”, igual que el 
turisme, el sector serveis i els clústers industrials. 
  
El regidor de Promoció Econòmica, Miquel Rey, ha recordat que la creació d’aquest òrgan va ser aprovat per la 
unanimitat de les forces polítiques i ha enumerat algunes de les mesures que promou l’Ajuntament per 
“ajudar a fer, no fer, ni fer nosa”: poder donar atenció única a les empreses des del TecnoCampus, facilitar 
noves vies de finançament a les empreses (Programa i Club d’Inversors), obrir la borsa de treball a la resta 
d’entitats participants, i impulsar una millor coordinació territorial per anar a reclamar a la Generalitat i a la 
Diputació els plans de formació que necessiten a la comarca. 
  
La presidenta de la FAGEM, Roser Moré, ha agraït la voluntat de l’alcalde de constituir un òrgan de 
col·laboració públic-privat com el Consell Econòmic i Social i ha expressat la voluntat de perpetuar en el 
temps la relació entre els diferents agents implicats amb la idea d’anar més enllà del pla de xoc per 
solucionar la conjuntura actual i establir un marc estable de cara al futur. 
  
Roser Moré ha assenyalat algunes propostes que hauria de desenvolupar el consell: la mediació entre els 
empresaris i treballadors que es trobin en situacions desfavorables i el foment d’accions en el camp de la 
internacionalització i la formació que contribueixen a generar ocupació. 
  
El secretari comarcal de la UGT, Lluís Torrents, ha dit que el neguit que comparteixen tots els actors socials i 
econòmics és el que ha fet que es posessin d’acord per crear el Consell amb la intenció de dotar-se d’un 
instrument que permeti a la ciutat reaccionar a l’atur que colpeja la ciutat i preservar el teixit econòmic. 
  
Lluís Torrents ha mencionat un parell de mesures que el sindicat proposarà al si del nou òrgan: establir un 
mecanisme de conciliació per solucionar conflictes laborals i estudiar quin pla de xoc cal a Mataró per 
incentivar les contractacions a nivell local amb l’objectiu que les empreses no tanquin i que l’economia torni 
a créixer. 
  
El secretari general de la Unió Intercomarcal de CCOO, Ovidi Huertas, ha insistit també en la necessitat de 
trobar fórmules per impulsar la contractació i recuperar l’economia productiva del tèxtil. “No considerem que 
el sector dels serveis sigui l’única solució de futur”, ha dit. 
  
Com a propostes concretes, Ovidi Huertas ha mencionat la millora dels polígons industrials amb el propòsit de 
fer-los més competitius i, en l’àmbit de la formació, ha plantejat la necessitat de continuar treballant perquè 
la formació professional s’ajusti al màxim a les necessitats de les empreses de la ciutat. 
  
Per últim, el president de PIMEC al Maresme i Barcelonès Nord, Ambrós Martínez, ha volgut incidir en la 
necessitat que el Consell Econòmic i Social presenti propostes per lluitar contra la desocupació dels més joves. 
  
Entre les línies de treball que la PIMEC defensa hi ha l’aposta pel mètode alemany de formació, en el qual 
l’administració crea una estreta relació entre les empreses i els formadors perquè els ensenyaments s’adaptin 
al màxim a les necessitats locals. Ambrós Martínez també ha volgut posar en valor el paper del “producte Km 
0”, atès que incentivant-ne el consum es potencia també el manteniment de l’activitat econòmica que hi té 
associada, és a dir, la seva producció. 
  
El representant de la PIMEC ha assenyalat també la voluntat de seure amb el sector financer per generar una 
borsa de crèdit per al finançament de l’activitat empresarial a Mataró. 
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Mataró treballarà per aconseguir un pacte econòmic, social i per l’ocupació  
 
Data publicació: 09/07/2012  
 

 

El Ple municipal va aprovar dijous passat, 5 de juliol, una 
proposta de resolució presentada pels grups municipals del 
PSC, CiU, PPC, ICV i PxC per tal de treballar a favor d’un 
pacte econòmic, social i per l’ocupació de Mataró. La 
proposta, presentada inicialment pel PSC, havia quedat sobre 
la taula el passat mes de maig. L’acord es va aprovar amb els 
vots favorables de tots els grups excepte la CUP, que hi va 
votar en contra. 

  
El text íntegre de la resolució és el següent: 
  
“Estem vivint moments incerts i complexos en el marc d’un 
sistema econòmic que ens demana canvis de paradigma 
importants. Tot i la globalitat d’aquesta situació, més que 
mai el món local i les seves polítiques públiques n’estan 
patint les conseqüències. Però també és important recordar 
que mai com avui són tan importants les polítiques locals i 
també l’acord polític que en aquests moments ha de deixar 
de banda l’estratègia política, els interessos partidistes i 
l’enfrontament de curta volada primant els grans acords i els 
interessos generals. 
  

Les polítiques per crear ocupació, una de les prioritats 

A Mataró, com és evident, no ens escapem d’aquesta crisi, al contrari, n’estem patint el costat més dur, 
l’atur. Avui som més de 14.000 les persones aturades, conformant un 21,34% del total de la població 
mataronina, des de fa molts mesos és la ciutat catalana de més de 50000 hab. de Catalunya amb la taxa 
d’atur més alta. És clar que aquesta situació comporta que les prioritats han d’estar centrades en la lluita 
contra la crisi i en continuar treballant per assolir un model de desenvolupament econòmic per a Mataró i el 
Maresme que ens permeti comptar amb una economia més sòlida i solvent. 

  
En aquest sentit la creació del Consell Econòmic i Social de Mataró (CESM) suposa un important pas endavant 
de concertació entre agents econòmics i administració. El CESM, com a òrgan estable de participació, neix 
amb vocació d’obrir línies de treball i propostes en matèria econòmica i social, i també en aquells temes que 
de forma directa o indirecta hi contribueixin 
  
Aquest model econòmic es basa en l’educació, la formació i la capacitació professional com a eix central del 
nou model. El coneixement i la innovació han de ser el motor de la nostra economia compatibilitzant la 
tradició industrial i de serveis amb els nous sectors emergents. 
  
L’obertura d’El Corte Inglés suposarà un incentiu positiu i determinant pel comerç i per a l’economia de la 
ciutat. Mataró ha estat sempre una ciutat lluitadora, una ciutat que no s’ha conformat amb la realitat que li 
ha tocat viure. Fins i tot, una ciutat valenta. 
  
Una condició necessària per a l’èxit econòmic i social d’un territori és disposar de talent. Les persones són el 
motor de les ciutats, de l’economia, són les que creen idees, innovacions i els projectes empresarials. Des de 
les ciutats és essencial l’aposta per les persones i la seva educació, és la garantia per aconseguir la igualtat 
d’oportunitats. Per això ens calen polítiques educatives que permetin una formació d’alta qualitat i amb un 
enfocament important envers els idiomes, la creativitat i el foment de l’emprenedoria. A Mataró sempre ho 
hem tingut clar i hem desenvolupat polítiques educatives molt contundents que han comptat amb un ampli 
consens polític en la majoria dels casos. La construcció d’escoles bressol, l’impuls de la formació reglada i la 
professional molt arrelada a la realitat econòmica del mercat laboral, l’aposta per la formació ocupacional i 
contínua, i sobretot la universitària, amb la integració de les dues escoles existents a la comarca (EUM i 
EUPMT) dins el TecnoCampus. 
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Des dels centres universitaris del TecnoCampus estem generant coneixement i innovació en sectors emergents 
i de creixement com la salut, l’oci i l’esport, la tecnologia aplicada a la seguretat o a les ciutats intel·ligents. 
També promovent la innovació en les empreses de tots els sectors, tals com la construcció o la indústria, 
permetent-los així crear nous productes, serveis o processos per esdevenir més competitius. En aquest camp 
cal situar el canvi estratègic de CETEMMSA, el centre tecnològic de Mataró i el Maresme, especialitzat en 
teixits intel·ligents i de referència nacional i mundial, i la Fundació TICSalut ubicada al TecnoCampus i 
dedicada a l’aplicació tecnològica en el camp mèdic-sanitari. 
  
En paral·lel a fer créixer nou teixit lligat als sectors emergents, cal treballar per a la renovació i la 
consolidació del sectors i les empreses consolidades a la ciutat. La reindustrialització i l’enfortiment de 
sectors com el tèxtil i altres lligats a la industria i als seus serveis no es poden deixar de banda. Cal massificar 
la innovació i la internacionalització en aquests sectors i formar els perfils professionals que se’n deriven. 
  
A més de la generació i la transferència de coneixement, varem apostar fortament, de manera imprescindible, 
per l’emprenedoria. El talent existent a la comarca i aquell que es genera al TecnoCampus s’ha de localitzar 
en el nostre territori. Per això cal potenciar i liderar la futura Agència de Desenvolupament del Maresme que 
ens ha de permetre ser més eficients i eficaços en matèria de Promoció Econòmica i territorial. 
  
D’aquesta manera, hem anat teixint un model econòmic basat en el coneixement i la innovació, un model que 
ens ha de permetre tenir més solvència, crear nous llocs de treball de més qualificació i esdevenir menys 
vulnerables davant els canvis econòmics. 
  
El TecnoCampus és un projecte comarcal i nacional; és el gran instrument que ens ha de possibilitar avançar 
cap aquest camí amb l’aposta clara per la formació universitària, la transferència de coneixement o 
l’emprenedoria. 
  
L’aposta per la formació de qualitat i l’emprenedoria no pot deixar de banda el perfil comercial i turístic de 
Mataró. Fa molts anys que Mataró ha optat per un model dual conformat per les grans superfícies comercials i 
el comerç urbà a cel obert. Així hem aconseguit una oferta variada i rica que permet atraure milers de 
visitants cada setmana amb ganes de gaudir del nostre comerç i gastronomia. Hem de fer del comerç una gran 
locomotora econòmica potenciant la seva competitivitat i realitzant projectes que permetin la cooperació 
entre el comerç urbà i el comerç de gran superfície. 
  
El comerç és un element vertebrador de les ciutats. Els establiments comercials creen una dinàmica social 
molt interessant a les ciutats mediterrànies com la nostra i generen un gran volum de llocs de treball. Per això 
s’ha aconseguit que El Corte Inglés ubiqués un dels seus establiments a Mataró, i ho fes al centre de la ciutat. 
Per esdevenir complement al comerç de proximitat i generant una àmplia i atractiva oferta. 
  
En els darrers anys, Mataró ha viscut més de cara al mar que mai. L’ampliació del passeig marítim, el Port de 
Mataró, les platges amb la certificació de la Q de qualitat, l’oferta d’oci a l’entorn del mar són alguns dels 
atractius que la ciutat ha desenvolupat generant més de 25.000 visites durant l’època estival. Cal seguir 
realitzant polítiques en aquesta línia i afegir el valor del patrimoni, la cultura, l’esport i la gastronomia per 
millorar aquestes xifres que generen riquesa a Mataró i sobretot, autoestima a la ciutadania. 
  
Avui, en una situació diferent, volem continuar recolzant aquesta aposta, aquesta feina. Creiem que és l’única 
manera d’aconseguir una ciutat més competitiva, més sòlida i amb ciutadans més formats. I, a més, ho volem 
fer de manera col·laborativa amb el territori que ens envolta. Volem aprofitar la potencialitat de la xarxa de 
ciutats i la regió de la qual formem part. Som una ciutat metropolitana i volem cooperar per esdevenir un 
territori més competitiu, ja que el nostre model de desenvolupament no pot consistir en un joc de suma zero. 
  
Creiem fermament que cal destinar més recursos, però també ser més eficients i eficaços, a les polítiques 
d’ocupació i de promoció econòmica, sense oblidar la importància de les polítiques socials i al mateix temps 
necessitem de manera urgent polítiques i programes concrets per fer front a l’atur. Accions que han de tenir 
concreció en plans d’ocupació i en actuacions de formació ocupacional. 
  
Per la rellevància dels nous temps proposem un ACORD polític, econòmic i social contra la crisi, per l’ocupació 
i per un model econòmic basat en el coneixement i la innovació. Un acord amb la participació de les forces 
polítiques, dels sindicats, dels empresaris, de les institucions econòmiques i també del món educatiu. 
  
Els socialistes volem compartir amb els grups municipals i amb el conjunt de la societat la necessitat i 
urgència de treballar junts per superar la crisi. D’anar plegats en la definició d’un nou model de 
desenvolupament econòmic per Mataró. Creiem que en tenim les bases i ara cal anar més endavant. En aquest 
context la unitat es fa imprescindible. 
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Per això proposem obrir el debat sobre un acord polític, econòmic i social contra la crisi i per a un nou model 
de creixement econòmic per Mataró. Un nou model que aposti pel coneixement i la innovació, que ens ajudi a 
crear i desenvolupar la nostra indústria tradicional i a que noves empreses de sectors productius que han 
desaparegut de la ciutat tornin a desenvolupar la seva tasca i generin ocupació, que reconverteixi la 
construcció cap a la rehabilitació, que impulsi el comerç de sempre amb l’obertura del Corte Inglés. 
  
Un acord amb la participació dels grups municipals, del sindicats, dels empresaris, de les institucions 
econòmiques i també del món educatiu. 
  
És per això que recollint tot el que s’ha exposat anteriorment, els grups municipals sota signants proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
  
1.         El Ple de l’Ajuntament de Mataró acorda treballar sobre la perspectiva d’un acord polític i social que 
abordi les polítiques municipals per gestionar la crisi a l’hora que es treballi sobre el model de 
desenvolupament econòmic de la ciutat. 
  
2.         El Ple acorda que el govern municipal convoqui durant el mes de setembre als grups municipals per 
obrir aquest debat, amb la perspectiva d’elaborar una primera proposta de continguts, calendari i 
interlocutors socials”. 
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El Consell Econòmic i Social de Mataró aprova la creació d’una oficina de 
conciliació entre treballadors i empreses  
 
Data publicació: 26/10/2012  

L’objectiu és resoldre el conflicte abans de la via jurisdiccional i treballar de forma preventiva la 
recol•locació de les persones 

Ahir a la tarda va tenir lloc la segona trobada del plenari del Consell Econòmic i Social de Mataró, un òrgan 
estable de concertació participat per empresaris i sindicats destinat a lluitar de manera conjunta per millorar 
les condicions socioeconòmiques a la ciutat. 
  
L’alcalde, Joan Mora, va presidir la sessió, celebrada al Saló de Sessions de l’Ajuntament i al qual, a part dels 
principals representants de patronals (FAGEM i PIMEC) i sindicats (CCOO i UGT), van assistir per primera 
vegada persones del món laboral i econòmic nomenats a proposta dels grups municipals. 
  
L’objectiu del Consell Econòmic i Social és elaborar un Pla de xoc que impulsi la recuperació de la confiança 
dels ciutadans i l’enfortiment del teixit productiu, incentivant la creació d’ocupació, la reactivació del 
consum i la captació de noves empreses. 
  
En els quatre mesos des de la seva creació, el Consell ha aprovat la creació de l’Oficina d’actuació preventiva 
i aprofitament de recursos, òrgan composat per patronals i sindicats com a mesura de resolució de conflictes 
voluntària i prèvia a la via reglamentària. 
  
També durant aquests mesos s’han implantat fórmules per a la millora de la coordinació de les diferents 
borses de treball que les diferents entitats representades gestionen, buscant la racionalització i l’eficàcia a 
l’hora de cobrir ofertes de treball. 
  
Altres línies de treball començades durant aquest temps han anat en el sentit de trobar maneres d’aprofitar el 
talent de les persones, una línia de treball específica per el sector tèxtil, i el disseny d’un pla de xoc pel 
foment de la contractació. 
  
Durant la reunió també es va presentar la nova imatge de l’organisme. 
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Patronals, sindicats i Ajuntament presenten el “Contracte Mataró” com a 
nova mesura de foment de l’ocupació  
 
Data publicació: 07/05/2013  
 

 

Un moment de l'acte de signatura de l'acord a la Sala dels Lleons de l'Ajuntament. Foto: AJ 

Els principals agents econòmics i socials de la comarca dissenyen una variant contractual 
exclusivament destinada a aturats de llarga durada majors de 44 anys  

L’Ajuntament de Mataró i els principals sindicats i patronals han signat aquest matí un nou acord per al 
foment de l’ocupació que es concreta en la creació i impuls d’un nou tipus de contracte de treball 
exclusivament adreçat als aturats de llarga durada majors de 44 anys. 
  
Aquesta mesura és fruit de l’esforç realitzat pels principals integrants del Consell Econòmic i Social de Mataró 
(CESM), un òrgan estable de concertació participat per empresaris i sindicats destinat a lluitar de manera 
conjunta per millorar les condicions socioeconòmiques a la ciutat. 
  
La taxa d’atur registrat a Mataró és del 22,5% (abril 2013), per sobre del Maresme (16,9%), Catalunya (16,6%) i 
d’Espanya (21%). Els integrants del Consell Econòmic i Social de Mataró estan preocupats per dos factors 
inherents a l’alta desocupació que hi ha a la ciutat: la manca de perspectiva perquè el mercat de treball local 
pugui absorbir els aturats i la manca de formació que els faciliti la reinserció. Fruit d’aquesta preocupació, es 
va plantejar la necessitat d’experimentar amb una variant del contracte d’obra i servei. Amb el ja anomenat 
Contracte Mataró els empresaris poden contractar treballadors per 30 hores setmanals, 10 de les quals es 
dedicaran a formació.    
  
L’alcalde i president del Consell Econòmic i Social, Joan Mora, ha felicitat els agents econòmics i socials 
durant l’acte de presentació de l’acord als mitjans de comunicació i ha manifestat que espera que la mesura 
sigui “almenys una solució d’emergència per a aquells que porten més temps a l’atur i ho estan passant més 
malament”. En el mateix sentit s’han mostrat el vicepresident primer del Consell, Lluís Torrents, i la 
vicepresidenta segona del Consell, Roser Moré. A Torrents, d’UGT, i Moré, de la Federació d’Associacions i 
Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM), els han acompanyat avui els representants comarcals de CCOO, 
Gonzalo Plata; i de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), Xavier Castellví. A l’acte han assistit 
també el regidor de Promoció Econòmica, Miquel Rey, i representants dels grups municipals. 
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Els detalls 
  
El Contracte Mataró és una nova lectura del que suposa la modalitat de contractació per obra i servei. És per 
30 hores setmanals i té una durada d’un any i la retribució dels treballadors contractats és de 7.000 € bruts, 
dividits en 14 pagues. S’hi poden acollir persones de Mataró i empreses de tota la comarca. 
 
De les 30 hores setmanals, 10 hores han de correspondre a formació, a desenvolupar preferiblement en 
l’àmbit de l’empresa. En cas que això no sigui possible, la formació es desenvoluparia a l’Ajuntament de 
Mataró. 
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Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge i Llicències Inicial 2011 Inicial 2012 Inicial 2013 Inicial 2014 Inicial 2015 
Variació 

2011-2015 

Estudis i treballs tècnics Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge 0,00 13.000,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 

Material oficina no inv. obres i serveis 1.154,60 900,00 800,00 800,00 400,00 -754,60 

Altres despeses Serveis Territorials 423,00 400,00 300,00 300,00 300,00 -123,00 

Despeses Jurídiques Urbanisme 2.507,87 2.000,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 -607,87 

Despeses Diverses Premis i Open Puig i Cadafalch 0,00     9.000,00 9.000,00 9.000,00 

Estudis i treballs del Patrimoni Històric Artístic 0,00 2.000,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 

Altres despeses Serveis Mediambientals (CONGIAC) 14.260,30 14.506,16 14.874,97 14.874,97 14.874,97 614,67 

Canon Pla usos Platges 23.723,00 23.723,00 23.723,00 23.723,00 23.723,00 0,00 

Calibratge sonòmetre i mesurador radiacions ( conveni SMRF) 0,00 3.277,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

Contractes i serveis mediambientals 30.990,00 28.511,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00 -6.890,00 

Execucions subsidiàries llicències   10.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 

Total vinculació Cap II 73.058,77 98.317,16 91.997,97 100.997,97 100.597,97 27.539,20 

Aportació Comunitat Municipis Arc Metropilità BCN 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Aportació Red Española de Ciudades por el Clima 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 

Aportacio xarxa governs locals +Biodiversitat 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 

Subvencions a la rehabilitació d'habitatges ( Taxa i impost Ciutat) 17.687,04 13.187,04 12.527,00 12.527,00 12.527,00 -5.160,04 

Subvencions IBI habitatges (compensació IBI habitatges borsa)         6.000,00 6.000,00 

Ajuts individualitzats habitatges socials         26.092,34 26.092,34 

Convenis i subvencions medi ambient 8.700,00 4.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 -5.100,00 

Total vinculació Cap IV 26.987,04 18.287,04 17.227,00 17.227,00 49.319,34 22.332,30 

Transferència oficina rehabilitació 46.309,00 45.101,55 0,00 0,00 0,00   

Total pressupost 146.354,81 161.705,75 109.224,97 118.224,97 149.917,31 49.871,50 
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Balanç de mandat 2011 – 2015 

URBANISME: Comentaris generals 
 
El quadrienni 2011 - 2015 

Mataró disposa d’un Pla General aprovat l’any 1996,  pensat i dissenyat des 
d’una lògica expansiva de la ciutat i a les portes d’un període de bonança 
econòmica, on el mercat immobiliari va suportar un creixement extraordinari 
fins l’any 2007. Un planejament general que avui no dona resposta ni a la 
realitat econòmica i social que la crisi ens ha imposat, ni als canvis que s’han 
produït en la manera com es desenvolupa l’activitat econòmica en el territori.  
L’eina urbanística no està preparada per fer front als reptes que ens imposa la 
crisi: ni la normativa ni els nous sectors de creixement estan pensats per donar 
resposta a una realitat urbana que ha suportat i suporta un llarg període de 
crisi. 
Des d’aquesta òptica ens vàrem proposar treballar en dues línies d’acció 
prioritàries, per una banda,  en l’adaptació del planejament general en tots 
aquells aspectes que poguessin suposar un fre pel desenvolupament urbanístic 
de la ciutat i, per altra banda, dinamitzar els sectors urbanístics que la crisi es 
va encarregar d’aturar. Tant una cosa com l’altra sense pèrdua en la qualitat 
urbana de les noves propostes i sense que la modificació ens obligués a iniciar 
un procediment de revisió del planejament general. 
Enteníem aquest mandat com un període d’adaptació de la situació urbanística 
de Mataró a l’any 2011, a la realitat social i econòmica que ens ha imposat la 
crisi, de manera que, en el proper mandat, poder encarar en millors condicions 
la necessària reflexió sobre el model urbà de Mataró per fer front als reptes 
d’aquest primer quart de segle.   
Pel que fa als ajustos sobre la normativa del planejament general, s’ha actuat, 
prioritàriament sobre els àmbits industrials, en un seguit de mesures 
urbanístiques per incentivar l’activitat econòmica: 

 Modificació  del Pla General per incorporar l'ús comercial a la zona 
industrial urbana  

 Modificació del planejament per l'adequació i actualització de la 
normativa urbanística al nou regalament d'activitats i a la legislació 
sectorial 

 Limitació de la localització de les noves benzineres només vinculades a 
la xarxa viaria bàsica 

 Redefinició de les reserves extres d'aparcament del 30% als edificis 
només vinculats als barris amb dèficit d'aparcament 

 Permetre als sectors terciaris les industries del tipus I (compatibles amb 
la residència) 

 
Pel que fa als sectors urbanístics, ens vàrem proposar desenvolupar aquells 
sectors que, per un motiu o altra, es trobaven en una situació d’inviabilitat i, en 
conseqüència aturats. Es tractava de fer viables uns sectors dissenyats en 



 

temps de bonança del sector immobiliari i, per tant, que responien a una lògica 
de planejament i gestió que la crisi ha posat definitivament en qüestió.  
Es tractava de dinamitzar econòmicament diferents àmbits de la ciutat 
mitjançant  l’adaptació d’uns planejaments que s’havien demostrat obsolets  i 
d’uns instruments de gestió que calia ajustar i preparar pel moment  en que la 
crisi afluixés i la inversió en el sector immobiliari tornés a resultar atractiva: 
 

 Ronda Barceló: Pacte amb els propietaris per desencallar 
urbanísticament el sector, amb una modificació de la reparcel·lació; una 
nova divisió poligonal i projecte d’urbanització; una modificació de 
planejament per facilitar la promoció immobiliària.  Documents a tràmit. 

 Entorns carrer Biada: Nou planejament per facilitar la gestió i la 
reconstrucció de la fàbrica de can Fàbregas. Planejament aprovat 
definitivament. 

 Iveco – Renfe – Farinera – Veïnat de Valldeix.: Nou planejament per 
facilitar el desenvolupament urbanístic tant pel que fa al model urbà com 
a la definició de subsectors i la seva execució per fases. Planejament 
aprovat definitivament i primer sector en obres. 

 El Sorrall: nou planejament aprovat definitivament. Projecte 
d’urbanització d’una primera fase lligada al nou projecte d’enllaços de la 
Generalitat, amb obres previstes per a finals d’any o inicis del proper. 
Acord amb els sectors per a la redacció de la reparcel·lació i del projecte 
d’urbanització. 

 Lepanto – Churruca: adaptació del planejament fer facilitar el 
desenvolupament de projectes amb sentit comercial per a nous 
habitatges. Pendent concurs per a la comercialització. Pendent de 
l’aprovació, per part de Pumsa, d’un plec per a la comercialització. 

 Riera de Cirera – Rocafonda. Planejament aprovat definitivament i 
projecte d’urbanització amb l’inici de tràmit per a la seva aprovació. 

 Carretera de Cirera – antic abocador: Està a tràmit  els estudis medi 
ambiental. El document de planejament està previst aprovar-lo 
inicialment el setembre d’enguany. 

 Madoz – Puigblanch: modificació de planejament general per resoldre un 
problema d’inviabilitat econòmica. Planejament aprovat inicialment amb 
l’acord signat de tots els propietaris. 

 Revitalització del sòl no urbanitzable: aprovació definitiva de la 
modificació del planejament general i del pla especial de masies i cases 
rurals (pendent text refós) 

 
Es pot dir, que tots els sectors pendents de desenvolupament urbanístic, a 
excepció del Turons, s’han reorientat tant des del punt de vista del planejament 
com els de la gestió. En tots els casos s’ha fet un treball intens i continuat amb 
els propietaris dels sectors en el sentit d’aconseguir el màxim consens possible 
sobre els criteris de desenvolupament d’aquests sectors, sense pèrdua de 
qualitat urbana. 
 
 
 
 
 



 

Pel quadrienni 2015 – 2019 

És prioritari encetar els treballs de revisió del planejament general. 
Per causa de la crisi, ens veiem obligats a reflexionar sobre la ciutat des de 
perspectives diferents de com s’ha fet fins ara, i sobre tot  de com es van 
encarar els treballs per definir el model urbà que ens proposava el document de 
1996. Aspectes com el creixement, la mobilitat, el respecte pel medi ambient, 
l’habitatge, els equipaments públics, etc. prenen una significació absolutament 
diferent vistos des de la perspectiva dels temps presents. Una nova perspectiva  
que ens obliga a pensar la ciutat com un organisme complex que cal llegir en la 
seva totalitat: s’han de superar les visions sectorials: cal una visió integrada i 
integradora de la ciutat. Avui és més necessari que mai parlar de model de 
ciutat. 
Un model de ciutat que s’ha de conjugar amb  sostenibilitat,  sostenibilitat 
social,  sostenibilitat medi ambiental i  sostenibilitat econòmica: Model de 
ciutat sostenible. 
Un model  integral, a partir del qual puguem encaixar les estratègies sectorials 
que es defineixin: per les polítiques de benestar social, per les de mobilitat, per 
les de la promoció econòmica, per les de l’urbanisme, per les d’habitatge, pel 
medi ambient, etc. 
Estem en un moment especialment crític: amb un pla general obsolet, un pla de 
mobilitat pendent de tancar, un pla d’estalvi i eficiència energètica iniciant el 
seu desenvolupament,  nous projectes de promoció econòmica, un mercat 
immobiliari que dóna senyals de recuperació,  etc. Si tot això ho llegim per la 
banda dels lligams, si aprofitem les sinèrgies que es generen, es a dir, si ho 
integrem, els resultats seran bons. Necessitem un model. Hem de  tenir un relat 
per a la ciutat. La seva creació ni és una tasca d’un servei o dos, és la tasca de 
tot un ajuntament que s’alinea amb un objectiu comú. 
 
Des del punt de vista organitzatiu estem mal situats. L’organització municipal, a 
base de serveis potents que responen a activitats concretes, no disposa 
d’estructures organitzades per assegurar la gestió de projectes complexos i que 
afecten a diferents serveis, tenim una organització que no  disposa d’àmbits 
que permetin una mirada àmplia sobre la ciutat, amb tot el que això suposa de 
pèrdues en esforços i temps. Estructurar la transversalitat és el repte que hem 
d’aconseguir. 
Ens cal una estructura organitzativa, política i tècnica, que agrupi de manera 
coherent els àmbits que preocupen al ciutadà: 

- L’àmbit de l’espai urbà: urbanisme i llicències, mobilitat, manteniment i 

obres, medi ambient i sostenibilitat i habitatge, etc. 

- L’àmbit social: benestar social, salut i consum, ensenyament, cultura i 

esports, etc. 

- L’àmbit de la promoció de l’activitat econòmica: promoció econòmica, 

comerç, ocupació, empresa, etc. 

El gran repte pels propers quatre anys està en la creació d’aquest model de 
ciutat pel Mataró del segle XXI. 

 



 

URBANISME 

1.- Organització: Persones adscrites 
 
La matèria “Urbanisme” es gestiona des de la secció d’Urbanisme que s’inclou en el 
Servei d’Urbanisme, Patrimoni i Habitatge. 
Està formada per: 
 
2 arquitectes (MBertran, MHosta) 
2 delineants (JMProhom, MAbril). 
 
Té el suport temporal de professionals i estudiants en practiques. A 15 de maig de 
2015 hi ha 3 arquitectes de suport que finalitzaran la seva col·laboració entre el mesos 
de maig i agost.  
 
El suport jurídic i administratiu de la Secció correspon a la Secció de Gestió Jurídica 
formada per: 
1 advocada (EMasso) 
3 administratius (FGubau, LLBriansó, R.Gràcia). 

2.- Recursos disponibles (econòmics) 
 
La secció d’Urbanisme no disposa de recursos econòmics en partides pressupostàries 
pròpies, a excepció de les partides del Capítol I  per despeses de personal. 

3.- Punts crítics. Aportacions 

Primera: 

Davant la impossibilitat d’incrementar la plantilla per treballar temes de fons i atendre 
les feines de caràcter puntual i urgents amb més agilitat, en els darrers anys s’ha fet ús 
de diverses formules substitutòries:  
 

 la formula de contractes temporals per feines concretes. 
 les contractacions a traves de Plans d’Ocupació. 
 els convenis de col·laboració amb les universitats. 
 els crèdits de pràctiques dels estudiants universitaris. 
 altres modalitats.  

 
Aquests tipus de contractes o convenis representen un increment fictici de personal ja 
que quan acaben la seva durada deixen un buit en el servei que sovint trenca 
expectatives de treball. Per altre banda no hi ha la seguretat de poder tenir aquest 
suport, de tal manera que resulta difícil planificar treballs a mig i llarg termini.  

 
Per això es proposa donar estabilitat a aquestes contractacions temporals, 
incorporant aquesta possibilitat de forma fixa en les previsions de la Direcció de 
RRHH.  

 



 

Segona: 

S’ha de potenciar i coordinar la transversalitat de les feines amb altres serveis 
municipals.  
En el cas concret de la relació necessària i imprescindible transversalitat amb el Servei 
de Llicències, s’ha de crear una figura tècnica “ad hoc” per realitzar la tasca de 
coordinació de forma permanent.  

 

Tercera: 

El fet que la cap de la secció de Gestió Jurídica, Elisabeth  Massó sigui la secretaria 
de la Comissió Informativa de Serveis Territorials i Via Pública,  representa una 
distorsió en la seva tasca al Servei d’Urbanisme, Patrimoni i Habitatge. Aquesta feina, 
periòdica i sistemàtica sovint entorpeix les tasques que li son pròpies com a cap de 
secció, assessora jurídica i mes si considerem que en els darrers temps assumeix 
gran part dels recursos contenciosos que es presenten en matèria d’Urbanisme, 
Patrimoni i Habitatge (sobre tot matèria urbanística) dels que anteriorment se’n feia 
càrrec la societat municipal PUMSA.  
Per altra banda, continua donant suport, a temes jurídics del Servei de Llicències, 
atesa la seva llarga experiència en aquell servei.  
Finalment, fer constar que en la futura organització municipal, s’hauria de tenir en 
compte aquestes circumstàncies així com el fet que Elisabeth Massó porta molts anys 
desenvolupament el càrrec de Secretaria de la CIM  i ha demanat, reiteradament, 
poder-se alliberar de la mateixa.  

4.- Pressupost: anàlisi crític 
 
La secció d’Urbanisme no disposa de recursos econòmics en partides pressupostàries 
pròpies, a excepció de les partides del Capítol I  per despeses de personal. 
 
Es constata la necessitat da disposar d’una partida fixa per expropiacions i adquisició 
sistemàtica de sòl públic, tant per resoldre temes puntuals i concrets que generalment 
es presenten amb caràcter urgent, com per la formació i manteniment del Patrimoni 
Municipal del Sòl al que tanta importància dona la vigent Llei d’Urbanisme. 

5.- Projectes desenvolupats:  
 
S’anoten a continuació totes les matèries treballades durant el mandat 2011 - 2015, 
amb diferenciació entre les que son una continuació de mandats anteriors i el que son 
temes nous.  
Així mateix es fan constar aquells temes en els que PUMSA hi ha tingut o  té una 
participació important. 

5.1.- Continuació de tasques de mandats anteriors 

És ben sabut que la disciplina urbanística no s’esgota en si mateixa d’un dia per un 
altre en el moment de realitzar una acció concreta, sinó tot el contrari. Des del que és 
l’embrió d’una transformació urbanística (les idees o les necessitats) fins la seva 
culminació i implantació definitiva a la ciutat,  acostuma a passar un considerable 
període de temps, que pot ser mes o menys llarg segons el projecte i segons la 
conjuntura social i econòmica del moment. L’exemple del projecte de transformació de 
la Rda. Barceló, que es va inicial a finals de la dècada dels ’90 n’és un clar exemple. 
Es per això que hi ha accions que s’arrosseguen de mandats anteriors. 



 

 
A continuació es relacionen aquests treballs realitzats en el present mandat com a 
continuació de processos iniciats anys enrere. 
 

 Derrames reparcel·lació UA-84 EIX HERRERA (amb PUMSA) 

 Projecte d’enderroc Illa 2-3 PMU-001d Rda. Barceló 2ª Fase. (amb PUMSA) 

 Desnonament administratiu  local negocis carrer Torrijos 40-48 (Urbanització 
Rda. Barceló)  (amb PUMSA) 

 Projecte de reparcel·lació econòmica de Vallveric -2ª- (amb PUMSA) 

 Projecte d’urbanització del Polígon I de la UA- 84 Eix Herrera (amb PUMSA) 

 Sentència interessos expropiació “Bon Recés” 

 Desmuntatge xemeneia “Can Fàbregas” (fase separada del projecte). (amb 
PUMSA) 

 Projecte de reparcel·lació àmbit “Estació Depuradora-Planta tractament de la 
brossa”. (amb PUMSA) 

 Segona addenda Conveni Touring Club i publicació planejament. 

 Sentència CEDIPSA sobre la divisió poligonal PMU 001d Rda. Barceló-Illa 
Fàbregas i de Caralt. 

 Conformitat als arranjaments pendents de les obres d’urbanització, del vial 
interior PMU El Rengle (Tram 3) (amb PUMSA) 

 Estudi d’Impacte Ambiental de l’Estudi de Detall de l’Àrea Tècnica del Port de 
Mataró. 

 Projecte d’urbanització de perllongació del carrer Vallveric fins carrer de la 
Foneria. Segona modificació puntual del PGOM “Riera de Cirera-Rocafonda”. 

 Constitució de la Comissió de Qualitat de l’edifici comercial del Carrer Biada “El 
Corte Inglés”. (amb PUMSA) 

 Text Refós modificació PGOM”Lepanto-Churruca-El Rengle” (amb PUMSA) 

 Text Refós  (segon) de la modificació puntual del PGOM “Entorns del Carrer 
Biada”. (amb PUMSA) 

 Cessió a l’ajuntament del sòl públic de la UA-26 CAN XAMMAR. (amb PUMSA) 

 Al·legacions davant del Jurat d’expropiació de Catalunya sobre terrenys de 
Bomar a El Sorrall. 

 Text refós de la modificació del PGOM “Can Bartra”. 

 Text refós i aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació municipal relativa al sòl no urbanitzable. 

 

5.2.- Projectes nous: 

 Rectificació límits de la UA-21 “Muralla de Sant Llorenç” 

 Aprovació relació de bens i drets ocupació directa sòl de vial UA-21 
“Muralla de Sant Llorenç” 

 Sentencia Jaime Martí Fernández sobre projecte de reparcel·lació polígon 1 
del PMU Rda. Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt. 

 Sentència Jordi Riera i 10 persones mes  sobre  projecte d’urbanització 
PMU 001d Rda. Barceló – Illa Fàbregas i de Caralt. 

 Modificació de la disposició transitòria del Pla de Millora MPU-d03 “Iveco-
Renfe-Farinera Veïnat de Valldeix”. (amb PUMSA) 

 Constitució Consell Assessor Urbanístic i designa de vocals  



 

 Estudi de detall de la UMP2 i UMP3 de la Rda. Barceló (amb PUMSA) 

 Projecte  d’urbanització del PMU-006 Illa Fàbregas i de Caralt. (amb 
PUMSA) 

 Segona modificació puntual del PGOM “Riera de Cirera-Rocafonda”. 

 Sentència Candidatura Unitat Popular sobre PU PMU-001 Rda. Barceló-Illa 
Fàbregas i de Caralt.  

 Constitució junta de compensació UA-08 Ferrer Dalmau. 

 Suspensió proposta d’expropiació de Mercantil Fajol , finques passatge 
Baldomer Vila 7 i 9 

 Sentencia CIVIT sobre indemnització per trasllat (expropiació finca Rda. 
O’Donell) 

 Sentència Josep Tapias Vives sobre reparcel·lació polígon 1 i PMU 001 
àmbit Rda. Barceló –Illa Fàbregas i de Caralt. 

 PMU Cirera-Rocafonda. 

 Sentència  s/Recurs de Cassació expropiació Bon Recés. 

 Sentència Candidatura Unitat Popular sobre modificació de la delimitació 
poligonal PMU-001 Rda. Barceló – illa Fàbregas i de Caralt, projecte de 
reparcel·lació del mateix polígon i rectificació d’errors. 

 Inici reparcel·lació àmbit “Entorns del carrer Biada” (amb PUMSA) 

 Sentència Teodoro Fernandez Martin i dues persones mes, sobre PU del 
PMU-001d Rda. Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt. 

 Sentència Cuenta DC SL i 6 persones mes sobre modificació de la divisió 
poligonal del PMU Rda. Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt.  

 Reparcel·lació “Lepanto-Churruca-El Rengle”. (amb PUMSA) 

 Sentència Plataforma Salvem Can Fàbregas, acord del consell 
d’administració de PUMSA d’adjudicació del concurs de la selecció d’un 
operador comercial  per la parcel·la VI illa Fàbregas i de Caralt. 

 Sentència T. Maltas i Aliberas SL sobre reclamació per ocupació de finca. 

 Sentència I. Agullo relativa al PU de Can Quirze. 

 Sentència Maderas Alpinas SA sobre projecte de reparcel·lació del polígon I 
PMU-001 Rda. Barceló Illa Fàbregas  i de Caralt. 

 Estudis previs  de modificació del Pla general en relació a l’àmbit del sector 
El Sorrall i entorns i suspensió de la tramitació de projectes de gestió 
urbanística. 

 Despeses d’urbanització avançades de l’àmbit del PMU Ciera Rocafonda. 
Per dotar de serveis a l’escola Marta Mata (a càrrec dels propietaris de 
l’àmbit).  

 Petició d’avaluació ambiental  sobre pla especial línia d’enllaç de 25Kv des 
de Mataró fins Arenys pas per les Cinc Sènies. 

 Pla especial línia d’enllaç de 25Kv des de Mataró fins arenys pas per les 
Cinc Sènies, promogut per ENDESA 

 Conveni Sobre l’obertura del  pati del Cafè Nou 

 Apel·lació contra la sentència M. Montasell i dues persones mes sobre 
projecte de reparcel·lació polígon 1 PMU 01d Rda. Barceló-Illa Fàbregas i 
de Caralt. (amb PUMSA) 

 Sentència sobre el projecte de reparcel·lació de la UA-53 El Verdet. 

 Acceptació subvenció FEDER pel projecte “Regeneració urbana del nou Eix 
Comercial de Mataró”.  



 

 Apel·lació sentència relativa al projecte de reparcel·lació  del polígon I del 
PMU 01d Rda. Barceló Illa Fàbregas i de Caralt. 

 Sentència Associació de propietaris i afectats de la Ronda Barceló sobre 
projecte de reparcel·lació polígon I, Rda. Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt.  

 Sentència Safont-Trias i CUP sobre divisió Poligonal  PMU Rda. Barceló-Illa 
Fàbregas i de Caralt. 

 Recepció obres urbanització àmbit Estació depuradora Edar-planta de la 
brossa. 

 Segona modificació puntual del PGOM àmbit “Iveco-Renfe-Farinera-Veïnat 
de Valldeix”. (amb PUMSA) 

 Sentència Salvador Pagès sobre projecte de reparcel·lació de la UA-72 Can 
Quirze. 

 Sentència Juli i Jara Moure  i Inmorpla SL sobre divisió poligonal PMU Rda. 
Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt.  

 Sentència Plataforma Salvem Can Fàbregas sobre projecte d’urbanització 
del desmuntatge, trasllat i posterior muntatge nau Fàbregas i de Caralt. 

 Recurs de Cassació contra Sentència relativa al PMU06 Illa Fàbregas i de 
Caralt i el seu Text Refòs. 

 Estatuts i Bases de la Junta de Compensació sector Riera de Cirera-
Rocafonda. 

 Sentència sobre projecte de reparcel·lació polígon 1 PMU Rda. Barceló Illa 
Fàbregas i de Caralt. 

 Modificació del Pla General per l’ampliació del centre educatiu situat al 
carrer Damià Campeny cantonada amb el carrer Sant Agustí. 

 Sentencia del Tribunal Suprem sobre el PDUSC 

 Modificació del Pla General  referent a la titularitat del sistema 
d’equipaments Comunitaris. Clau E. 

 Derrames reparcel·lació UAd-083 “Lepanto-Churruca-El Rengle” (amb 
PUMSA) 

 Projecte d’urbanització  de la UA-87 Entorns del Carrer Biada –aprovat 
inicialment però NO APROVAT DEFINITIVAMENT- (amb PUMSA) 

 Conveni Ajuntament de Mataró – Plataforma Salvem Can Fàbregas, sobre 
Fàbrica Fàbregs i de Caralt – Corte Inglés. (amb PUMSA) 

 Conveni Ajuntament de Mataró – Candidatura d’Unitat Popular sobre 
Fàbrica Fàbregs i de Caralt – Corte Inglés. (amb PUMSA) 

 Declaració d’interès social d’instal.lació d’un centre comercial al carrer 
Biada i desplaçament fàbrica Fàbregas i de Caralt al carrer Biada/Tetuan 
per destinar-la a equipament públic municipal. 

 Declaració d’interès social i cultural per la ciutat destinar l’antiga fàbrica 
Fàbregas i de Caralt a Casa de la Cultura Popular. (amb PUMSA) 

 Modificació del Pla General  sobre l’Ordenació de l’Illa Fàbregas i de Caralt. 
(amb PUMSA) 

 Modificació puntual de l’article 28 de la normativa del Pla Especial del 
Patrimoni Arquitectònic de Mataró 1999. (amb PUMSA) 

 Modificació puntual del Pla General per fer compatible un equipament 
docent a la plaça Rocafonda. 

 Modificació puntual del pla especial del catàleg del patrimoni arquitectònic i 
ambiental de mataró per incloure-hi / catalogar ELS BUNQUERS DE LA 



 

PLATJA, L’AQUEDUCTE DE LES CINC SENIES i EL REPARTIDOR 
D’AIGÜES DEL CARRER BISBE MAS.    

 Sentència Assemblea Pagesa del Maresme sobre PU de la Rda. Barceló-
illa Fpàbregas i de Caralt, de desmuntatge, trasllat i posterior muntatge 
fàbrica “Fabregas i de Caralt”. 

 Modificació puntual del Pla General àmbit SORRALL i inclusió a la Trama 
Urbana Consolidada (TUC) 

 Projecte d’urbanització UAd-83 “Churruca-Lepanto-El Rengle”. (amb 
PUMSA) 

 Pla Especial Sant Miquel de Mata. 

 Suspensió llicències per l’estudi “ús i ubicació” de les estacions de servei 
(Benzineres) PGOM. 

 Urbanització passatge Pizarro –delimitació àmbit, cessió sòl  i projecte 
d’urbanització-. 

 Desnonament administratiu dels col·lectius ocupants de la fàbrica “Hijos de 
Antonio Fàbregas” (àmbit Lepanto-Churruca-El Rengle”). (amb PUMSA) 

 Projecte de reparcel.lació del PMU009d “Ernest Lluch-Valldeix” (amb 
PUMSA) 

 Autorització del Ple municipal per la modificació del contracte de la societat 
econòmica mixta, subscrit per PUMSA i COPCISA EL 20 DE JUNY DE 
2005 (Porta Laietana) en els termes acordats en el consell d’administració 
de PUMSA de 25 de juliol de 2013. (amb PUMSA) 

 Projecte d’urbanització del PMU-09d “Avinguda Ernest Lluch-Valldeix 
Mataró”. (amb PUMSA) 

 Petició al Departament de Territori i Sostenibilitat de la modificació del 
Traçat de la Línia Orbital Ferroviaria. 

 Pla Especial de la masia de Can Ribot 

 Presentació suggeriments i proposta al Departament de Territori i 
Sostenibilitat en la modificació prevista del Pla Director Urbanístic del 
Sistema Costaner i al·legacions (Càmping Barcelona). 

 Sentència A.M.Martines Llerena sobre el sector 5-07 Madoz-Puigblanch 

 Sentència Montepio de Piedad i cadja de Ahorros de Ronda, Cadiz, 
Almeria, Malaga, Antequera i Jaen sobre el sector 5-07 Madoz-Puigblanch 

 Pla Especial del Parc Forestal “Turó d’en Dori” (àmbit titularitat municipal). 

 Projecte d’actuació específica d’interès públic en el sòl no urbanitzable 
“Dipòsit aigua pels Bombers”, sector Carretera de Cirera. 

 Sentència BOMAR SA sobre expropiació Sorrall. 

 Sentència Francisco Ginot Esquerra sobre expropiació Zona Verda “La 
Fornenca”.  

 Apel·lar sentència sobre expropiació BOMAR SL. 

 Execució avançada de les obres de la vorera i formació parada bus a 
l’avinguda Maresme, entre Lepant i Sant Agustí (àmbit UA Cooperativa 
Agrària).  (amb PUMSA) 

 Sentència FS NEW DEVELOPMENTS SA sobre Vallveric i interposició 
recurs d’apel·lació. 

 Modificació del PGOM que afecta la !Zona 2 a)” (incorporació de l’ús 
comercial  a zones d’indústria urbana: “Cal Collut”, Ctra. De Mata. Ca 
l’Imbern, Balanço i Boter. 

 Modificació puntual del Pla General àmbit “UA-87 Entorns Carrer Biada” 



 

 Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals en el sòl no urbanitzable 

 Pla de millora urbana per l’ordenació de volums de l’edifici d’aprofitament 
privat de la UA-83d Lepanto-Churruca. (amb PUMSA) 

 Suspensió de llicències per la realització d’estudis i treballs per tal de 
determinar la necessitat de la formació o reforma de l’instrument de 
planejament general escaient que afecta la instal·lació d’activitats 
destinades a clubs i associacions de cannabis o d’altres substàncies 
tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses. 

 Conveni amb Rodesan per l’ocupació avançada de dues finques de l’àmbit 
de la UA-87 Entorns carrer Biada per l’equipament Casa de la Cultura 
Popular. 

 Pàdel a la Zona Verda de Les Hortes del Camí Ral. 

 PMU-11 “Iveco” 

 Sentència  AM. PP sobre Can Quirze 

 Pla Especial “San Ramon” (Les Magnòlies) per la reforma d’un habitatge 
rural. 

 Pla especial de la Casa Rural de “Can Lincoln” 

 Sentència dictada en apel·lació sobre el projecte d’urbanització  del PMU-
001d àmbit Rda. Barceló-Fàbregas i de Caralt. 

 Modificació puntual de les normes urbanístiques del PGOM referent als 
“Paràmetres reguladors d’usos i activitats (Capítol V Títol II, arts. 128 a 143) 

 Estudi de detall carrer Sant Antoni 54-56. 

 Sentència expropiació CIVIT, sòl i construccions de la Rda. O’Donnell s/n 
cantonada amb el carrer Pompeu Fabra (clau V sistema d’espais lliures, 
parcs i jardins urbans).  

 Tràmit previ sobre la documentació ambiental  de la modificació del Pla 
General d’ordenació municipal sector Carretera de Cirera (abocador). 

 Derrames (1) projecte de reparcel·lació Estació depuradora Edar-Planta 
Brossa. (amb PUMSA) 

 Conformitat a les Obres d’Urbanització de la Cornisa  UA-44. 

 Associació administrativa de Cooperació de EL SORRALL. 

 Sentència Inmorpla SL (Srs. Moure) sobre divisió poligonal de la Rda. 
Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt. 

 Modificació del PGOM sobre canvia de qualificació del sistema d’Habitatge 
Dotacional (Fhp) a sistema d’Equipament Assistencial (Eas) situat al carrer 
Alarcon cantonada amb carrer Fortuny (projecte Llar Shessaire). 

 Sentència sobre recurs apel·lació  relativa al projecte d’urbanització Rda. 
Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt corresponent al desmuntatge, trasllat, 
magatzematge i altres de Can Fàbregas i de Caralt. 

 PU de la UA-87 Entorns Biada, fase 1. Enderroc de les edificacions  
situades al carrer Tetuan 1-5. 

 Sentència FS NEX DEVELOPMENTS SA relativa a Vallveric. 

 Sentència dictada en apel·lació sobre expropiació a BOMAR, àmbit El 
Sorrall. 

 Modificació del PMU àmbit Rda. Barceló, per la reordenació de l’illa 1 i 
reajustos dels volums de les illes 2,3,4 i 5. 

 Modificació PGOM sector 5-07 Madoz-Antoni Puigblanch. 

 Quotes d’urbanització (1) del projecte de reparcel·lació de la UA-D-089 
Ernest Lluch-Valldeix. 



 

 Ocupació directa finques 1 i 5 del carrer Tetuan (àmbit UA-87 entorns carrer 
Biada). 

 Conveni Cafè Nou sobre modificació del pla general per reconvertir la finca 
del Cafè Nou amb equipament i la seva futura expropiació.  

 Projecte d’urbanització del Sector Touring Club. 

 Modificació de la Divisió Poligonal PMU01d. Rda. Barcelo- Illa Fàbregas i 
de Caralt. 

 Pla Especial Centre Natació Mataró i entorns. 

 Pla Especial de la Masia de Cal Iborra.  

 

6.- Els projectes més importants en fase de desenvolupament 

6.1. La transformació de la Ronda Barceló-l’Illa Fàbregas i de Caralt” i el 
Projecte de El Corte Inglés 

 
 Desnonament administratiu  local negocis carrer Torrijos 40-48 (Urbanització 

Rda. Barceló)  (amb PUMSA)  

 Desmuntatge xemeneia “Can Fàbregas” (fase separada del projecte). (amb 
PUMSA) 

 Constitució de la Comissió de Qualitat de l’edifici comercial del Carrer Biada “El 
Corte Inglés”. (amb PUMSA) 

 Estudi de detall de la UMP2 i UMP3 de la Rda. Barceló (amb PUMSA) 

 Sentència Candidatura Unitat Popular sobre PU PMU-001 Rda. Barceló-Illa 
Fàbregas i de Caralt.  

 Projecte  d’urbanització del PMU-006 Illa Fàbregas i de Caralt. (amb PUMSA) 

 Modificació Del Pla general Illa Fàbregas i de Caralt (compliment de sentència 
per garantir el trasllat) 

 Convenis Plataforma /CUP per garantir la recosntrucció de  Fàbregas i de 
Caralt i la seva reconversió en equipament públic 

 

6.2.-  La transformació del Sector “Entorns Carrer Biada” en el que es 
reconstruirà la Fàbrica “Fabregas i de Caralt” - Creació de l’equipament 
de la “Casa de la Cultura Popular” 

 
 Aprovació de la modificació del planejament general.  

 Aprovació d'una nova modificació del planejament per establir com a 
equipament públic l'àmbit on es preveu el trasllat de Fàbregas i de Caralt. 

 Avant projecte de l’equipament públic de la casa de la cultura popular a l’edifici 
reconstruït de  Fàbregas i de Caralt. (amb PUMSA) 

 Tramitació de la cessió avançada per poder efectuar el nou equipament públic  

 Redacció i aprovació del projecte d’enderroc per facilitar la reconstrucció (amb 
PUMSA) 

 Inici de les obres d’enderroc (amb PUMSA) 

 



 

6.3.- Transformació i desenvolupament del Sector “Iveco-Renfe-Farinera-
Veïnat de Valldeix” 

  
 Revisió i adequació del planejament per poder efectuar tot l'àmbit en diferents 

sectors segons ubicació i grau de consolidació per poder fer viable el 
planejament 

 Ordenació detallada del primer sector a desenvolupar UA-89d "Ernest Lluch" 
per potenciar el Tecnocampus 

 Aprovació del projecte de reparcel·lació de la UA-89d "Ernest Lluch (amb 
PUMSA) 

 Aprovació del projecte d'urbanització de la  UA-89d "Ernest Lluch (amb 
PUMSA) 

 Aprovació definitiva, pendent d'un text refós (s’aprova a nivell municipal al Ple 
de maig), del planejament derivat del segon sector a desenvolupar: Sector 
PMU-11 Iveco - Renfe i Farinera (amb PUMSA) 

 Aprovació inicial (mes de maig) del projecte d’Urbanització del PMU-11 (amb 
PUMSA) 

 

6.4.- Revitalització del sòl no urbanitzable de Mataró 

 
 Modificació del Pla General 

 El pla especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals. 

 Els plans especials de masies que estem tramitant. 

 La línia d’alta tensió per les cinc sènies 

 La bassa pels bombers a l’àmbit de l’abocador 

 El parc Forestal. Tramitació Pla Especial i projecte d’actuació específica  per 
l’activitat de bosc vertical 

  

6.5.- El nou planejament del Sector “El Sorrall” i la inclusió d’aquest àmbit 
en la Trama urbana consolidada (TUC) 
 

 Modificació  del Pla General 

 Apel·lació sentència expropiació Zona verda incorporada al sector 

 Traspàs de la carretera C-1415c, Conveni amb Diputació 

 Nou accés des de l'autopista C-32, DG de carreteres 

 Redacció del projecte d’urbanització fase 1: Transformació de la carretera en 
via urbana (amb PUMSA)  

 Redacció del projecte d’urbanització fase 2: Vial d’enllaç entre rotonda 
carretera C-1415c i nova rotonda C-60 (nou accés des d’autopista C-32) (amb 
PUMSA) 



 

 

 

6.6.- La transformació del sector “Lepanto-Churruca-El Rengle” que 
possibilita la construcció d’una nova escola en el centre de la ciutat 

 
 Modificació  del Pla General. Desbloqueig d’un planejament suspès per  la 

Comissió d’Urbanisme  

 Execució enderrocs sector Lepanto-Churruca (amb PUMSA) 

 Desenvolupament de l'equipament docent Angeleta Ferrer 

 

6.7.- El nou planejament en a la zona de Cirera-Rocafonda, en 
col·laboració amb la iniciativa privada (Sector discontinu Riera de Cirera-
Rocafonda) 

 
 Modificació  del Pla General per garantir el desenvolupament i viabilitat del 

sector 

 Aprovació del planejament derivat. Pla de millora Urbana PMU-04 

 En fase d’aprovar inicialment el projecte d’urbanització del sector 

 

6.8.- La transformació del nou sector Carretera de la Cirera que compren 
el tractament de l’antic abocador de Cirera 

 
 Desenvolupament i tramitació dels estudis ambientals previs 

 Avanç de planejament 

 

6.9.- Desenvolupament de mesures urbanístiques per incentivar l’activitat 
econòmica 

 
 Modificació  del Pla General per incorporar l'ús comercial a la zona industrial 

urbana  

 Modificació del planejament per l'adequació i actualització de la normativa 
urbanística al nou regalament d'activitats i a la legislació sectorial 

 Limitació de la localització de les noves benzineres només vinculades a la 
xarxa viaria bàsica 

 Redefinició de les reserves extres d'aparcament del 30% als edificis només 
vinculats als barris amb dèficit d'aparcament 

 Permetre als sectors terciaris les industries del tipus I (compatibles amb la 
residència) 

 

6.10.- Desenvolupament del Sector “Madoz-Puigblanch (Nau Minguell i 
antic Secopal) 

 Modificació  del Pla General consensuat amb els propietaris. Desbloqueig d’un 
planejament anul·lat per sentències 



 

7.- Els projectes estratègics de futur   
 

7.1.- La Revisió del Pla General – Nou POUM 
 

7.2.- La reordenació del Front Marítim, el traspàs de la N-II i la millora de la 
connexió a l’Estació i el Port 
 

7.3.- Els Turons de Mataró 
 

7.4.- L'Anella Verda 
 

7.5.- Revisió de les normes urbanístiques en relació als usos i al nombre 
d’activitats per parcel·la en els polígons industrials 
 

7.6.- Resoldre els dèficits de les urbanitzacions: deficiències de l’obra 
urbanitzadora, dels serveis, de les infraestructures i connexions, etc.  
 

7.7.- El refós del planejament 
 

8.- Projectes i actuacions amb tràmits pendents a 15 de maig 
de 2015, a abordar en la propera legislatura 
 
Aquesta és una relació de temes que estan en tràmit a la data que s’indica que 
s’hauran de programar en el temps a mesura que els terminis legals i tràmits s’hagin 
realitzat. Es diferencien segons l’òrgan competent per aprovar-los.   

 

Competència del Ple:  
 

 Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General sector 5-07 
Madoz-Antoni Puigblanc.  

 Aprovació definitiva del Reglament del Registre de sol·licitants d’habitatges de 
protecció oficial de Mataró.  

 Aprovació provisional del Pla Especial del Centre Natació Mataró i entorns. 

 Aprovació Text Refós del pla Especial del Catàleg de  Masies i Cases Rurals 
en el sòl no urbanitzable. 

 Aprovació provisional del Pla Especial de la masia de “Ca l’Iborra”, situada en 
el sòl no urbanitzable. 

 Aprovació provisional del Pla Especial de la masia de “Can Carandini”.  

 



 

Competència de la Junta de Govern Local  (segons competències 
actuals):  
 

 Aprovació inicial de la modificació puntual del pla de millora urbana àmbit 
Ronda Barceló, per reordenaciói reajustos dels volums de les illes 2,3,4 i 5. 

 Aprovació inicial del projecte d’urbanització del Sector “El Sorrall”,  

 Aprovació inicial de la modificació del projecte de reparcel·lació del Polígon 1 
del PMU-0Id  “Rda. Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt.” 

 Aprovació inicial del projecte de Reparcel.lació del PMU-11 “Iveco”.  

 Aprovació inicial del Projecte d’Urbanització del Sector Riera de Cirera-
Rocafonda. 

 

Competència de l’Alcalde (decret):  

 
Maig-juny 2015 
 

 Aprovació definitiva del projecte d’urbanització del Sector Touring Club 

 Aprovació definitiva de  la modificació de la divisió poligonal de l’àmbit del PMU 
rda. Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt i del conveni a signar entre part dels 
propietaris de la rda. Barceló, PUMSA i l’Ajuntament de Mataró, en relació a 
l’execució de la rda. Barceló 

 Aprovació definitiva del “Nou projecte d’urbanització del PMU.01d Rda. 
Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt (desembre 2014)” 

 Aprovació definitiva del projecte d’urbanització del PMU-11 “Iveco”. 

 Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per l’ocupació directa 
de les finques propietat de Rodesan SA, qualificades d’Equipament comunitari i 
Espais Lliures, situades a l’àmbit de la UA 87 Entorns carrer Biada. 

 Alliberament de part de les càrregues registrals de la Cooperativa Agrària. 

 

 
Octubre 2015 
 
Requerir als promotors del PMU CIRERA-ROCAFONDA que presentin la garantia 
corresponent  al 12% projecte d’urbanització (si no han presentat la garantia abans). 
 

9.- Temes pendents de programar 
 

9.1.- Ja iniciats i  aturats 
 

 Conveni amb la diputació de Barcelona sobre cessió d’un tram de la carretera 
1415c (àmbit EL SORRALL) + acceptació assignació de 470.000 euros o/i 
aprovació avantprojecte nous accessos el Sorrall. 

 Aprovació Text Refós del Pla de Millora Urbana per a la flexibilització de 
volums i usos a la qualificació 3b31hpo/E del C. Churruca (Àmbit “Lepanto-
Churruca” de la UAd-83).  



 

 
 

9.2.- Nous 
 

 Modificació del Pla Parcial de Can Quirze, relativa als espais comunitaris 
privats.  

 Modificació del Pla General d’ordenació municipal, àmbit Carretera de Cirera 
(abocador). 

 Modificació puntual de les normes urbanístiques del PGO de Mataró, referent 
als usos i paràmetres dels polígons Industrials “Pla d’en Boet” i “Mata-
Rocafonda”.  

 Ocupació directa o cessió avançada de les finques afectades pel projecte 
d’urbanització de EL SORRALL. 

 Línies estratègiques de PATRIMONI 2013-2023.  (Programa CIU 2011) 

 Modificació PGOM sector C1-Cirera Nord.  

 Canvi planejament CAFÈ NOU-LA PRESÓ i expropiació equipament Cafè Nou. 

 Sector Colon/Tolon. Estudi possible modificació del planejament (lligat amb 
PUMSA). 

 Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal, relativa al reajust 
zona verda àmbit Can Xammar + anomalia a la seu dels Científics (Rocodrom). 

 Modificació PMU-08 de l’ANXANETA. 

 
 

9.3.- Pendents de la Comissió Territorial d’Urbanisme / Conseller 
 

 Aprovació provisional de la modificació puntual de les normes urbanístiques del 
PGO de Mataró, referent als “Paràmetres reguladors d’usos i activitats (Capítol 
V del Títol II, Arts. 128 a 143). 
Termini per resoldre : 4 mesos = 12/7/15 

 Aprovació provisional Pla especial CAN RIBOT. 
Termini per resoldre : 3 mesos = 17/7/15 

 Aprovació provisional Pla especial masia Sant Ramon (Les Magnòlies) 
Termini per resoldre : 3 mesos = 17/7/15 

 Aprovació provisional de la modificació del PGOM, canvi de qualificació del 
sistema d’Habitatge Dotacional (Dhp) a sistema d’equipament assistencial 
(Eas) situat al carrer Alarcon cantonada amb el carrer Fortuny. 
Termini per resoldre : 4 mesos = 17/8/15 

 Aprovació del Text Refós del PMU-11 “Iveco”.  
Termini per resoldre : 15/7/201 

  



 

Balanç de mandat  2011 - 2015 

HABITATGE: comentaris generals 
 
 
Punts de partida: 

- les polítiques sobre l’habitatge s’han d’encaixar en les polítiques de 

Benestar Social del municipi. L’Habitatge públic és avui un be escàs que 

cal preservar i administrar amb criteri social. L’habitatge no s’ha 

d’entendre com una inversió que s’ha de recuperar, sinó com un  

equipament públic que ha de servir per ajudar a resoldre problemes 

d’habitatge del municipi: l’habitatge entès pel seu valor d’ús no pel seu 

valor de canvi. 

- els esforços públics per a fer front al problema de l’habitatge s’han 

d’administrar amb la màxima cura i amb criteris d’eficàcia i eficiència, i 

per aquest motiu, cal organització, coordinació i direcció política. Els 

recursos són escassos i cal gestionar-los amb criteris sostenibles tant 

des del punt de vista social com econòmic. 

- el problema de l’habitatge, avui, és un problema de tots. Cal l’ implicació 

de tots els actors en l’àmbit de l’habitatge per assegurar que cap 

mataroní o mataronina estigui sense un habitatge digne. No es 

acceptable l’existència d’habitatges buits junt amb la de persones que no 

en disposen de cap o estan en situació de perdre’l.  

 
 

Sobre aquesta base s’han desenvolupat tres línies d’acció: 
1. Facilitar l’accés a l’habitatge i prevenir-ne la seva pèrdua. En aquest 

sentit es va crear la Comissió de Desnonaments com un organisme 

que ens ha  permès alinear els esforços de diferents col·lectius 

ciutadans i professionals amb els de l’Ajuntament, en la tasca de 

minimitzar els efectes de la crisi sobre les famílies, davant la possibilitat 

de perdre l’habitatge. En aquest sentit, aquesta Comissió s’ha demostrat 

de la màxima eficiència per prevenir, detectar i resoldre problemes 

concrets de famílies concretes.   

 
2. Estructurar i reforçar la coordinació entre serveis. Per dirigir la 

política sobre l’habitatge i, per tant, fixar directrius i estratègies,  es va 

crear la Comissió d’Habitatge que te per objecte agrupar al voltant 

d’una mateixa taula tots els actors que tenen coses a dir en l’àmbit de 

l’habitatge i coordinar d’una manera eficient els esforços de cada servei 

en les matèries que li són pròpies i relacionades amb l’ l’habitatge. Sobre 

tot, donar resposta amb eficiència i celeritat als problemes que la crisi va 

provocar en moltes famílies.  

 



 

 
3. Centralitzar l’ informació sobre l’habitatge. Disposar de manera 

ordenada dels coneixements sobre l’habitatge és imprescindible a l’hora 

per prendre decisions sobre una matèria tant delicada com l’habitatge. 

En aquest sentit s’ha construït una eina específica, l’Observatori de 

l’habitatge de Mataró, que ha de ser l’àmbit que centralitza tota l’ 

informació sobre l’habitatge i te cura de mantenir-la actualitzada i 

operativa. Aquesta eina ens serà de la màxima utilitat per afrontar la 

redacció del nou Pla de l’Habitatge. 

 
Organització 

La secció d’habitatge, a l’inici del mandat, estava incorporada al Servei 
d’habitatge i llicències d’obres. Dins la primera re organització de l’Àrea, la 
secció d’habitatge es va incorporar al Servei d’Urbanisme, Habitatge i 
Patrimoni, com a resposta a la necessitat d’apropar  les estratègies sobre 
l’habitatge a les que tenen la ciutat, en el seu conjunt, com àmbit de reflexió i 
treball. 
Aquesta secció es va nodrir de personal de Pumsa que, en el procés de re 
ajust de l’empresa, van passar a dependre directament de l’Ajuntament. Les 
persones que es van traslladar, dos tècnics i una administrativa, formaven part 
de l’estructura de Prohabitatge, empresa integrada al grup Pumsa, i, en 
conseqüència relacionats amb l’habitatge, la seva construcció i gestió.  
Aquest trasllat de Prohabitatge a l’Ajuntament va significar que l’Oficina Local 
de l’Habitatge es dividís en dos grups: un dins de Prohabitatge orientat, sobre 
tot, a la tramitació d’ajuts de la Generalitat, i l’altra a l’Ajuntament orientat als 
aspectes tècnics relacionats amb l’Oficina, com ara les inspeccions tècniques, 
la tramitació cèdules, etc.  
S’ha fet un esforç especial per reforçat les línies de coordinació entre els 
serveis socials de l’ajuntament, Pumsa i la secció d’habitatge, per tal de millorar 
en eficiència i celeritat en les respostes al ciutadà. 
 
Des del punt de vista organitzatiu i en els propers mesos, s’ha de treballar en 
tres direccions a la vegada: 

- Consolidar el funcionament de la Comissió d’Habitatge. 

- Millorar l’acció de l’Oficina Local de l’Habitatge,  superant disfuncions i 

ineficiències. 

- Millorar la coordinació entre serveis en el sentit d’administrar els pocs 

recursos de la manera més eficient possible. 

L’objectiu és doble, disposar d’un òrgan de decisió operatiu i àgil i d’una 
estructura organitzativa coordinada i alineada. 
 
 
Accions concretes realitzades. 
Les accions més significatives que s’han desenvolupat les podríem sintetitzar 
en: 



 

- Redacció i aprovació d’un reglament municipal per l’adjudicació dels 

habitatge públics municipals (Ajuntament i Pumsa). 

- Aprovació per la Comissió d’Habitatge d’una estratègia per l’habitatge 

amb l’objectiu de ser el full de ruta fins no es disposi d’un nou Pla 

Municipal de l’habitatge. 

- Desenvolupar una estratègia de gestió amb les entitats financeres que 

ens ha permès posar a disposició de famílies necessitades d’habitatge 

d’un total, a data de l’informe, de 32 habitatges i s’està treballant per 

incorporar-ne 16 habitatges mes. En aquest sentit s’ha demostrat el 

lideratge polític de l’Ajuntament en un aspecte tant delicat i crític com el 

de l’habitatge. 

- Desenvolupar l’acord de la Comissió d’Habitatge per tal que els pisos de 

Pumsa que vagin quedant buits, es posin  a disposició de les estratègies 

de benestar social de l’Ajuntament. En aquest sentit s’han posat a 

disposició del Servei de Benestar Social, fins a data d’aquest informe, un 

total de 25 habitatge de Pumsa, que a finals de 2015 podran arribar a 

ser de 30 habitatges. 

- Creació de l’observatori de l’habitatge. 

 
Pel proper mandat s’ha d’iniciar la redacció del nou Pla Municipal per 
l’Habitatge. Estem ben orientats des del punt de vista organitzatiu i disposem 
d’una informació de base, suficient com per encarar, amb garanties d’èxit,  la 
definició del nou escenari per l’habitatge en els propers anys.  
  



 

 

HABITATGE 
 

1.- Organització: Persones adscrites 
 
La matèria “Habitatge” es gestiona des de l’1 de març del 2012 des de la Secció 
d’Habitatge que s’inclou en el Servei d’Urbanisme, Patrimoni i Habitatge.  
 
Està formada per: 

1 arquitecte (X. Comas) 
1 arquitecte tècnic (A. Pérez) 
1 administrativa (G. Cot) 
 

Disposa del suport puntual de part de la Secció de Gestió Jurídica del Servei: 
1 assessora jurídica (E. Massó) 
1 administratiu (Ll. Briansó)  

 
També rep la col·laboració puntual per a la realització d’inspeccions, d’un tècnic i un 
inspector del Servei de Llicències i Disciplina d’obres i activitats. 
 
Finalment, la temàtica d’habitatge també té el suport de 8 persones de PUMSA, 
empresa pública a la que se li ha traspassat la gestió de part dels convenis que 
l’Ajuntament te signats amb la Generalitat de Catalunya sobre l’Oficina Local 
d’Habitatge i sobre el Programa de mediació per al lloguer social, tant la recepció i 
tramitació de sol·licituds com l’atenció al públic.  

2.- Recursos disponibles 
 
La Secció d’Habitatge no disposa de recursos econòmics en partides pressupostàries 
pròpies, a excepció de les partides del Capítol I per despeses de personal. 

3.- Punts i aportacions crítiques 
 
La relació jeràrquica Secció d’Habitatge-PUMSA 

4.- Pressupost: anàlisi crític 
 
La Secció d’Habitatge no disposa de recursos econòmics en partides pressupostàries 
pròpies, a excepció de les partides del Capítol I  per despeses de personal. 
 
Atesa la necessitat d’habitatge social i la impossibilitat de retornar a la construcció de 
promocions públiques d’habitatges d’aquestes característiques, hauria d’habilitar-se 
una partida per a la compra dels buits existents al mercat, en funció de les demandes 
provinents del Servei de Benestar Social, i anar ampliant el parc públic de lloguer. 



 

5.- Projectes desenvolupats 
 

Com s’ha comentat a l’inici, aquesta és una secció creada el març de 2012, resultant 
de la decisió municipal de recuperar part de la gestió sobre habitatge que portava 
l’empresa pública Prohabitatge Mataró, dins el procés del seu desmuntatge culminat el 
desembre del 2013. 

 
La tasca del primer any va consistir en la recerca, entre els diferents serveis de 
l’Ajuntament, de totes les gestions que es realitzaven sobre l’habitatge, per concentrar-
les en la nova Secció i així poder oferir al ciutadà un únic interlocutor.  

 De Prohabitatge es recuperà la gestió sobre les cèdules d’habitabilitat i 
inspeccions tècniques corresponents, i també els ajuts a la rehabilitació 
d’edificis d’ús residencial i l’assessorament dels Informes Tècnics de l’Edifici.  

 Del Servei de Benestar Social ens traslladaren les competències sobre 
l’habitabilitat dels habitatges de les persones que sol·liciten reagrupament, 
quina competència depèn de la Generalitat.  

 Del Servei de Llicències i  Disciplina d’obres i activitats recollirem les 
competències sobre el Pla Local de l’Habitatge, sobre la determinació dels 
infrahabitatges i sobreocupacions,  sobre l’accessibilitat als edificis d’habitatges 
i sobre el suport, dins la Llei de barris, a les comunitats sobre accessibilitat i 
seguretat en els seus edificis d’habitatges.  

 
Els tràgics esdeveniments ocorreguts al carrer de Sant Antoni plantegen la necessitat 
d’un major control municipal de l’estat dels edificis d’habitatges, per aquest motiu es 
prepara una Ordenança municipal amb la intenció de demanar a la Generalitat el 
traspàs de competències de l’aplicació del Decret 187/2010 de les Inspeccions 
Tècniques dels Edificis. S’aprova l’avantprojecte, però un canvi de normativa estatal 
que provoca un conflicte de competències amb la Generalitat aconsella aturar la 
tramitació fins que es resolgui. 
 
Aprofitant el curs “Tècnic/a en rehabilitació i adequació d’habitatges per a persones 
amb dependència”, organitzat per d’Institut Municipal de Promoció Econòmica de 
Mataró, es planteja la possibilitat que alguns alumnes realitzin les pràctiques a la 
Secció col·laborant en la confecció d’un estudi sobre la possibilitat de col·locació 
d’ascensors en els edificis d’habitatges de Cerdanyola sud. Un equip de 4 tècnics 
visiten 80 edificis i les conclusions de l’informe, acabat el mes de juny, indiquen que 
només es factible en 45 d’ells. 
 
La greu situació de necessitat d’habitatge pel gran nombre de famílies que han patit 
desnonaments impulsa l’Ajuntament a crear la Comissió especial mixta per prevenir el 
desnonament de l’habitatge a famílies en situació d’insolvència sobrevinguda, i la 
vegada s’inicien converses amb les entitats bancàries per aconseguir la cessió de les 
seves propietats buides per posar-les a lloguer a preus socials. 
 
Com a conseqüència d’haver definit les competències de la Secció, a partir d’aquest 
moment es comença a gestionar el PAM anual sobre l’habitatge. 
 
Al llarg de l’any 2013, organitzades les diferents tasques assumides, la Secció ja 
comença a formar part de vàries comissions municipals i es consoliden les relacions 
amb altres administracions: Agència Catalana de l’Habitatge, Institut Català del Sòl, 
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, Xarxa de Serveis 
Locals d’Habitatge de la Diputació de Barcelona.  
 
 



 

Finalment la Secció està representada a: 

 Comissió especial mixta per prevenir el desnonament de l’habitatge a famílies 
en situació d’insolvència sobrevinguda. 

 Comissió d’Identificació i resolució de situacions de sobreocupació i ocupacions 
amb mal ús susceptibles de generar risc a tercers. 

 Comissió de seguiment del Programa de suport a les comunitats de veïns/ïnes. 

 Comissió de Civisme. 

 Comitè d’Avaluació i seguiment del Programa de Millora Urbana Integral dels 
Barris de Rocafonda, el Palau i l’Escorxador 

 Taula d’Entitats de Promoció Social  
 
En el marc del Pla Local de l’Habitatge, totalment desfasat per les circumstàncies del 
moment, s’encarrega a la Diputació un treball previ sobre el potencial de creixement de 
la ciutat segons el Pla General. L’encàrrec es lliurat el mes de novembre i les 
conclusions finals manifesten que Mataró encara disposa, amb l’actual Pla General,  
d’un potencial de prop de 8.300 habitatges. 

 
S’aconsegueix signar convenis amb les entitats bancàries per la cessió d’habitatges a 
lloguer a preus socials i es determinen els protocols necessaris fins aconseguir l’accés 
del llogater a l’habitatge.  
 
El 2014 fou l’any de la consolidació de la Secció, amb la creació de la Comissió 
d’Habitatge, la gestació de documents bàsics per encarar el futur i les propostes 
d’actuacions que ajuden a aconseguir els objectius marcats: 
 

 Es veu la necessitat de crear un document que reculli informació sobre 
l’habitatge a Mataró  i així es comença a treballar en un observatori. 

 S’encomana a la direcció de la Secció la secretaria i gestió de la Comissió 
d’Habitatge. 

 Es comencen a ocupar els habitatges cedits per les entitats bancàries per a 
lloguer a preus socials. 

 S’aproven modificacions de les ordenances fiscals encaminades a donar ajuts 
als propietaris que cedeixin els seus habitatges buits a la Borsa de lloguer. 

 També es modifica l’ordenança fiscal per ajudar a les comunitats que fan obres 
de rehabilitació als seus edificis. 

 
La situació de les persones desnonades per processos hipotecaris que es veuen 
obligades a facilitar a les entitats bancàries les cèdules d’habitabilitat i els certificats 
energètics, documents que han d’encarregar a tècnics amb els conseqüents costos, 
son motiu d’una proposta de la Secció: seran realitzats pels propis tècnics sense cap 
cost. 
 
S’inicien expedients disciplinaris a les entitats bancàries que tenen habitatges buits a 
partir de les denúncies formulades per les comunitats de propietaris dels edificis 
afectats. 
 
Dins la mateixa política de posar al mercat el nombre màxim d’habitatges buits, s’inicia 
una altra via: s’envien cartes a les entitats bancàries propietàries que en disposen per, 
en aplicació de la legislació vigent, els arreglin i lloguin sota apercebiment de multes si 
no ho fan, o ens els passin a la Borsa de lloguer per que els puguem gestionar.  
 
L’any 2015 la Secció comença a recollir resultats a partir de les gestions realitzades i 
l’aprovació dels documents treballats: 



 

 Reglament del Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de 
Mataró 

 Estratègia per a l’habitatge 2015-2016 

 Observatori Municipal de l’Habitatge de Mataró. 

6.- Normativa, convenis, protocols i grups de treball 
 

 Constitució de la Comissió especial mixta de prevenció de desnonaments. 

 Adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge, promoguda per la Diputació 
de Barcelona. 

 Convenis amb l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina Local 
d’Habitatge (2013) 

 Convenis amb l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya relatiu a la Borsa de 
Mediació per lloguer Social (2013) 

 Ordenança municipal d’inspecció tècnica d’edificis (no s’arriba a tramitar). 

 Conveni de col·laboració entre Catalunya Banc SAU i l’Ajuntament 

sobre………. 
 Nou protocol per la tramitació de les cèdules d’habitabilitat en casos de dació 

en pagament. 

 Protocol per la tramitació dels certificats d’eficiència en casos de dació en 
pagament. 

 Creació de la Comissió d’Habitatge. 

 Ajuts  per obres de rehabilitació  i millora de l’accessibilitat d’habitatges en els 
barris de Cerdanyola i Rocafonda-El Palau (Llei de Barris des de 28/4/14 a 
6/6/14 

 Reglament del Registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial a 
Mataró. 

 Modificacions de les Ordenances mpals per ajudar a aconseguir habitatges 

7.- GRÀFICS 

G1.- Cèdules d’habitabilitat 
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G2.- Sol·licituds de renovació i reagrupament 
 

 

 
 

 

G3.- Habitatges cedits per les entitats bancàries 
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8.- Resum estadístic de les actuacions de la Comissió Mixta de 
prevenció de desnonaments per insolvència sobrevinguda i 
involuntària. Període 2012-2015 

8.1.- PERÍODE 2012-2015 (PERÍODE FUNCIONAMENT COMISSIÓ DELS 
DESNONAMENTS) 

A) CONVENIS SIGNATS: 
 

1) Adhesió al “Convenio para la Creación de un Fondo Social de 
Viviendas” (FSV). Any 2013. 

2) Signatura del Protocol d’Execució de Diligències de Llançaments, que 
utilitzen els jutjats de Mataró. Any 2013. Ens serveix per aturar 
desnonaments amb un temps d’antelació suficient. 

3) Acord verbal amb CaixaBanc –Servihabitat per la posada a disposició 
d’habitatges de la seva propietat, a disposició de l’Ajuntament de Mataró 
per a lloguer social. Any 2012. 

4) Acord de Col·laboració entre Bankia i l’Ajuntament de Mataró per a la 
borsa d’habitatge de lloguer social. Any 2013. 

5) Adhesió al Conveni de Col·laboració subscrit entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i Catalunya Banc, 
SA., signat entre l’Ajuntament de Mataró i l’entitat Catalunya Banc, SA. 
Any 2014. 

B) PROTOCOLS D’ACTUACIÓ ENFRONT DESNONAMENTS 

 
B.1.-  CAMPANYA INFORMATIVA SOBRE COM ACTUAR EN CASOS 
D’INSOLVÈNCIA SOBREVINGUDA EN RELACIÓ A L’HABITATGE 
 
B.2.- POTENCIAR LA INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIA 

OBJECTE 

Davant la conjuntura actual i en el marc de la Comissió Especial Mixta per 
prevenir el Desnonaments de l’habitatge a famílies en situació d’insolvència 
sobrevinguda constituïda en el primer trimestre de 2012, enteníem necessari 
promoure els processos de gestió de conflicte adients per a fer front a les 
situacions abans nombrades, i amb gran repercussió social. 
L’objectiu principal del Servei d’intermediació hipotecària és oferir suport a les 
famílies per evitar els desnonaments provocats per la falta de pagament dels 
préstecs hipotecaris. 
La nostra tasca des d’aquest àmbit es centra en, d’una banda, informar i 
assessorar a aquestes famílies en relació a les possibilitats d’actuació en la 
situació que els afecta; i en relació a les conseqüències del seu impagament i 
les repercussions davant d’un possible inici de procediment judicial d’execució 
hipotecària. 
D’altra banda, oferim actuacions d’intermediació entre la família amb 
dificultats de pagament i l’entitat financera creditora per tal de renegociar 
l’acord pel retorn del préstec hipotecari que faci viable el pagament i el 
manteniment de la llar en l’habitatge, o la recerca d’altres alternatives adients a 
la família. 
 

http://www.agenciahabitatge.cat/wps/wcm/connect/bec458804924e234b6c4b75acfdee832/responsabilitats+hipotecaria.pdf?MOD=AJPERES
http://www.agenciahabitatge.cat/wps/wcm/connect/bec458804924e234b6c4b75acfdee832/responsabilitats+hipotecaria.pdf?MOD=AJPERES


 

B.3.- CREACIÓ DEL PROTOCOL PER LA TRAMITACIÓ DE LES CÈDULES 
D’HABITABILITAT EN CASOS DE DACIÓ EN PAGAMENT 

OBJECTE 

Des de la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró (en endavant FAVM) i 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (en endavant PAH), es va demanar, 
dins del marc d’actuacions de la “Comissió Especial Mixta per prevenir el 
desnonament de l’habitatge a famílies en situació d’insolvència sobrevinguda”, 
trobar una solució, per resoldre de forma econòmica, la tramitació de la cèdula 
d’habitabilitat per aquelles famílies que opten per la dació en pagament (via 
acord en execució hipotecària) i no disposen de recursos per fer front a 
aquesta despesa. 
 
B.4.- CREACIÓ DEL PROTOCOL PER LA TRAMITACIÓ DELS CERTIFICATS 
D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN CASOS DE DACIÓ EN PAGAMENT 

OBJECTE 

Des de la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró (en endavant FAVM) i 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (en endavant PAH), es va demanar, 
dins del marc d’actuacions de la “Comissió Especial Mixta per prevenir el 
desnonament de l’habitatge a famílies en situació d’insolvència sobrevinguda”, 
trobar una solució, per resoldre de forma econòmica, la tramitació de la cèdula 
d’habitabilitat per aquelles famílies que opten per la dació en pagament (via 
acord en execució hipotecària) i no disposen de recursos per fer front a 
aquesta despesa. 
 
B.5.- CREACIÓ DEL REGLAMENT DEL REGISTRE DE SOL·LICITANTS 
D'HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL A MATARÓ 

 

C) TIPUS D’HABITATGES GESTIONATS DES DE L’AJUNTAMENT / PUMSA/AHC 
A MATARÓ I NOM BRE D’HABITATGES QUE S’HAN POSAT A DISPOSICIÓ DEL 
LLOGUER SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPUS D’HABITATGES GESTIONATS  DES DE L’AJUNTAMENT / PUMSA / AHC  A MATARÓ 

Habitatges gestionats de  l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: 

395

PÚBLICS

158

259

HPO

Borsa

Lliures

Reubicats

PRIVATS

70

Inclosos dins 

Borsa 

propietaris

ENTITATS 

FINANCERES

31

TAULA 

EMERGÈNCIA 

SOCIAL

18

CEDITS A 

ENTITATS 

SOCIALS

17

+ + + + =

53 destinats 

a lloguer 

social

31 destinats 

a lloguer 

social

18 destinats 

a lloguer 

social

+ + = 102
a data 31/03/15



 

D) QUADRE AMB ELS HABITATGES CEDITS PER LES ENTITATS FINANCERES AL LLOGUER SOCIAL A MATARÓ I PREVISIÓ FINS A 
FINALS DE 2015 

 

CAIXA BANC CATALUNYA BANC BANC DE SABADELL BBVA BANKIA IBERCAJA SAREB

c. Bombers Madern i Clariana, 9, 3r 2a Av. Gatassa, 113, 5è 3a (AHC) Avda. Puig i Cadafalch (abril 2014)(FSV) Av. Gatassa, 115 5º 3º (FSV)(gener 2015) c. Sicília, 5-7, 1r 5a Mare de Déu de la Cisa, 31, 4rt 2a. INSPECCIONAT I PENDENTPENDENT AHC

Av. Amèrica, 140, 3r 3a B-C c. Germà Doroteo, 13 2n 4a (AHC) c/ Pablo Picasso (FSV)(Maig 2014) c. Ferrer Dalmau, 28 2n 2a Mare de Déu del Corredor, 41 3r 1a. INSPECCIONAT I PENDENTPENDENT AHC

c. Roger de Llúria, 74, 1r 2a Av. Gatassa, 141, 7è 3a (AHC) C/ Poeta Punsola (FSV)(nov 2014) c. Matheu, 53, 2n 1a Burriach, 82-84, 4rt 1a. INSPECCIONAT I PENDENT PENDENT AHC

c. Bombers Madern i Clariana, 16, 4rt 3a B-D c/Lapidario, 14 (FSV)(nov 2014) c. Jocs Olímpics, 24 4rt C Av Perú, 40 4rt. INSPECCIONAT I PENDENT PENDENT AHC

Grup Les Santes (retornat per FSV) Lloguer per informe social (FSV) c. Bombers Madern i Clariana, 13 3r.1a PENDENT AHC

PENDENT INSP. Av Puig i Cadafalch, 272 4rt 2a Lloguer per informe social (FSV) c. Queralbs, 48-50, 4rt 2a PENDENT AHC

PENDENT INSPECCIONAR. Garrotxa, 51 2n 1a Lloguer per informe social (FSV) c. Músics Cassadó, 2 4rt 1a

PENDENT INSPECCIONAR. Av Amèrica, 168 4rt 4a C/ Garrotxa, 40 3º (FSV)(març 2015) c. Germà Doroteo, 8-10 1r 2a

PENDENT INSPECCIONAR. Queralbs, 50 2n 1a c. Creu d'en Fins, 49 1r 2a (AHC)

Av. Puig i Cadafalch, 160 1r 2a (AHC)

c. Mitja Galta, 1, bx 4a (AHC)

c. Mare de Deu de la Cisa, 95, 2n 1a (AHC)

c. Sicília, 5-7 2n 1a Pendents assignació família (AHC)

c. La Granja, 27 1r 6a Pendents assignació fam. (AHC)

c. Germà Dororteo, 5 2n 4a Pendents assignació fam. (AHC)

PENDENT INSPECCIONAR (AHC)

PENDENT INSPECCIONAR (AHC)

Llegenda:

AHC: Agència de l'Habitatge de Catalunya

FSV: Fondo Social de la Vivienda

PENDENTS LLIURAMENT

TOTALS: 

32 HABITATGES DESTINATS EN LLOGUER SOCIAL 

16 HABITATGES EN PROCÉS DE CESSIÓ PER LLOGUER SOCIAL

HABITATGES ENTITATS BANCÀRIES DESTINATS A LLOGUER SOCIAL

 

 



  

Balanç de mandat  2011 – 2015 

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC: Comentaris generals 
 
La gestió del patrimoni arquitectònic des del Servei d’Urbanisme, Habitatge i 
Patrimoni, es concentra, sobre tot, en la gestió i manteniment del Catàleg del 
patrimoni arquitectònic pel que fa a gestionar les altes al catàleg i l’adequació de 
les obres que es realitzen sobre els elements catalogats. Es obvi que es fan altres 
coses, però es relacionen en l’informe del servei. 
La gestió del patrimoni està dispersa entre diferents serveis, la qual cosa no facilita 
una visió integrada i ample del patrimoni construït de Mataró: una cosa és el 
catàleg i la seva gestió i manteniment i , un altra cosa, són les estratègies per 
divulgar i gaudir del llegat patrimonial de la ciutat. I un altra, també, són les 
estratègies de promoció de la ciutat a partir d’aquests elements patrimonials. 
Per altra banda, la ciutat la conformen diferents realitats que són les que li donen 
un caràcter propi, i que, sense estar catalogades, formen part de l’imaginari 
col·lectiu sobre Mataró. Per exemple, àmbits com els de les Cinc Sènies, el front 
marítim, el turó de Cerdanyola, etc. són espais no catalogats però que caracteritzen 
l’ imatge de la ciutat i, en aquest sentit, són espais a tractar i conservar de manera 
específica. També hi ha espais com el Parc Central, o tipologies arquitectòniques 
com les cases de cós, o determinats exemplars d’espècies vegetals, que no es 
poden oblidar dins d’aquest grup d’espais, edificis o elements no catalogats però 
que, també, cal conservar i protegir. Tots ells conformen el que és avui Mataró i 
van lligats a l’ imatge que tenim  de la ciutat. 
Sobre això, no hem elaborat una estratègia que identifiqui el que, el com, el quant i 
el quan.  Aquesta estratègia s’hauria de materialitzar en un pla pel patrimoni que 
fos integrador i transversal. Aquest pla és un deure pendent que s’ha de resoldre 
en el proper mandat. En aquest sentit, i com una consideració prèvia, s’ha de 
construir un relat sobre el patrimoni que sigui el motor del Pla.  
Des del punt de vista organitzatiu, avui, amb l’ incorporació d’una nova persona, 
estem en millors condicions per endegar un treball de la magnitud del que s’ha 
esbossat. Però això és insuficient. 
També caldria reflexionar sobre la posició de cada peça organitzativa i els lligams 
que han de tenir. Determinar, també, si la gestió del patrimoni arquitectònic en el 
sentit ampla que s’ha dit, ha de dependre de l’àrea lligada a la cultura o  lligada al 
territori. Ara ho estan de les dues.  
Mataró no disposa d’un patrimoni espectacular, però si que disposa d’elements de 
suficient valor com per construir al seu voltant una estratègia que els posi en valor. 
 

  



 

  

 

PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

1.- Organització: Persones adscrites 
 
La matèria “Patrimoni Arquitectònic” es gestiona des de la Unitat de Patrimoni Arquitectònic 
que s’inclou en el Servei d’Urbanisme, Patrimoni i Habitatge. 
Està formada per: 
 
1 arquitecta (MGallifa)  
 
Fins a finals de gener de 2015, ha tingut la col·laboració d’un delineant que s’ha jubilat. 
Ara no disposa de cap persona tècnica que col·labori en les tasques assignades a la Unitat 
de forma permanent.  
 
Té el suport temporal de professionals, en funció de tasques específiques.  
Actualment i fins a finals del mes de maig, te assignada una arquitecta amb funcions 
d’arquitecta tècnica, per la realització d’un estudi sobre la “Casa de Cos a Mataró”.  
 
Està previst que les tasques tècniques auxiliars que constantment deriven de la seva feina 
principal, siguin ateses, per la resta de tècnics de la Secció d’Urbanisme (delineants) o 
esporàdicament si es necessari, pels arquitectes de la secció i altre personal col·laborador. 
 
El suport jurídic i administratiu a la Unitat de Patrimoni, correspon a la Secció de Gestió 
Jurídica formada per: 
1 advocada (E.Masso) 
3 administratius (F.Gubau, LL.Briansó, R.Gràcia). 

2.- Recursos econòmics i Pressupost: anàlisi crític 
 
La Unitat de Patrimoni Arquitectònic, en l’actualitat, no disposa de recursos econòmics en 
partides pressupostàries pròpies, a excepció de les partides del Capítol I  per despeses de 
personal. 
Aquesta circumstància dificulta molt la realització de qualsevol tipus d’activitat relacionada 
amb el Patrimoni Arquitectònic de la ciutat, les diverses activitats i efemèrides que 
s’organitzen, publicacions, exposicions i altres (veure llista adjunta).  
   
Es proposa l’assignació de partides pressupostaries concretes per tal de tenir 
definits, a priori, els projectes que el Govern vol portar a terme en matèria de 
Patrimoni Arquitectònic i tot el que s’hi relaciona. Així, per exemple, és necessari 
que a l’inici de l’exercici econòmic -1 de gener- se sàpiga quins son els recursos 
econòmics dels que es disposa i per a quins projectes concrets; d’aquesta manera 
els esforços es poden concentrar des d’un inici als projectes prèviament definits. 
 
 
 



 

  

3.- Punts crítics. Aportacions 
 

 Manca de personal. 

 Gran transversalitat en la majoria de temes en els que es treball que implica 
molts fronts oberts. 

 Poca consciència del que representa per Mataró el “Patrimoni 
Arquitectònic”. 

 Manca de directrius polítiques.  

 Manca de prioritats a l’àmbit “Llicències-Patrimoni”.  Es fa necessari establir 
protocols diferents per aquelles llicències que afecten a elements catalogats, 
que per definició no poden entrar en el concepte de “llicències exprés”. 

4.- Projectes desenvolupats i projectes de futur. 

4.1.- Projectes desenvolupats 

4.1.1.- Promoció i divulgació del Patrimoni 

CONFERÈNCIES  

Organització de 9 CONFERÈNCIES: 
 

 Joaquim Graupera: “Puig i Cadafalch: art i arquitectura al servei de la 
reconstrucció nacional”.  
1º edició 48 HORES OPEN PIC. 2011. 

 Manolo Laguillo: “Arquitectura i fotografia”  
12º edició Premis Puig i Cadafalch i 3ª Mostra d’Arquitectura del Maresme. 2011. 

 Rafael Montserrat i Bartra: “400 anys d’abastament d’aigua a Mataró”. 
2ª edició 48 HORES OPEN PiC. 2012. 

 Joan Miró i Farrerons: “desviament de Rieres i projecte de clavegueram de Puig i 
Cadafalch. Mataró inicis s.XX”. 

   2ª edició 48 HORES OPEN PiC. 2012. 

 Jordi Rogent: “Rogent-Gaudí-Puig i Cadafalch. Tres arquitectes, tres trajectòries i 
Mataró”. 

   Conferència inaugural celebració “150/130/ 120”.     2013 

 Manuel Guàrdia: “Història i evolució de l’arquitectura dels mercats”. 

   3ª edició 48 HORES OPEN PiC. 2013. 

 Isidre Molsosa i Montserrat de Torres: “ L’experiència de rehabilitar Puig i 
Cadafalch”. 

   3ª edició 48 HORES OPEN PiC. 2013. 

 Rafa Càceres: “Espai públic i ciutat”. 

   4ª edició 48 HORES OPEN PiC. 2014 . 

 Rosa Mª Cànovas : “Els espais lliures com a motor de la revitalització urbana del 
Barri Vell de Girona” . 

  4ª edició 48 HORES OPEN PiC. 2014 

 



 

  

ITINERARIS DE PATRIMONI (muntatge i realització): 

 Itinerari per l’arquitectura amagada de Mataró. (1ª edició 48 HORES OPEN PiC.  
2011) 

 Itinerari pel cementiri de Mataró. (1ª edició 48 HORES OPEN PiC. 2011) 

 Itinerari de l’aigua. (2ª edició 48 HORES OPEN PiC. 2012) 

 Itinerari pels xups de Mataró (2ª edició 48 HORES OPEN PiC. 2012) 

 Itinerari Escorxador i Cinc Sénies. (2ª edició 48 HORES OPEN PiC. 2012) 

 Itinerari pels establiments històrics. (3ª edició 48 HORES OPEN PiC. 2013) 

 Itinerari pels mercats històrics. (3ª edició 48 HORES OPEN PiC. 2013) 

 Itinerari pels patis i horts. (4ª edició 48 HORES OPEN PiC. 2014) 

 Itinerari per les places de la ciutat antiga. (4ª edició 48 HORES OPEN PiC. 2014) 

 

PORTES OBERTES (organització): 

 Col·legi Valldemia. (1ª edició 48 HORES OPEN PiC. 2011) 

 Casa Coll i Regàs. (1ª edició 48 HORES OPEN PiC. 2011) 

 Els xups de Mataró. (2ª edició 48 HORES OPEN PiC. 2012) 

 Casa Coll i Regàs. (2ª edició 48 HORES OPEN PiC. 2012) 

 

COL·LABORACIONS EXTERNES  

 127 Entitats, arquitectes i historiadors COL·LABORADORS en la organització de 
les quatre edicions de les 48 HORES OPEN PiC. 

 

PREMIS D’ARQUITECTURA (organització i materialització): 

 12º edició PREMIS PUIG I CADAFALCH. 2011. 

 13ª edició PREMIS PUIG I CADAFALCH. 2014 

 1r Premi PUIG I CADAFLCH DEL MARESME. 2014. 

 Col·laboració amb el COAC en la organització de la 3ª MOSTRA 
D’ARQUITECTURA DEL MARESME. 2011 

 Col·laboració amb el COAC en la organització de la 4ª MOSTRA 

    D’ARQUITECTURA DEL MARESME. 2014. 

 

EXPOSICIONS  

 Organització i muntatge de 5 EXPOSICIONS:  
 

-  Claustre de l’antic Hospital: “Exposició 12º edició Premis Puig i Cadafalch i 3ª 
Mostra d’Arquitectura del Maresme”. Conjuntament amb el COAC. 2011 

-  Museu de Mataró: “L’arquitectura de l’aigüa. Un patrimoni per descobrir”. 2012. 2º 
edició 48 HORES OPEN PiC. Conjuntament amb el Museu de Mataró. 

-  Can Palauet: “150/ 130/120: “Espai de documentació. Sala de consulta amb 
documentació sobre els tres edificis i els tres arquitectes”. 

-  Pati de la Presó: “Exposició 13º edició Premis Puig i Cadafalch i 4ª Mostra 
d’Arquitectura del Maresme”. Conjuntament amb el COAC. 2014. 

-  Can Paluet: “A dalt i a baix: les cases de cós i els hipogeus de Mataró”. 2015. 



 

  

 

CONVENIS 

 Conveni amb Aigües de Mataró per la col.laboració en la 2ª edició de les $( 
HORES OPEN PiC. 

 Conveni amb el Col.legi d’arquitectes de Catalunya (COAC), Seu del Maresme, 
per a la organització i celebració conjunta de la 13ª edició dels Premis Puig i 
Cadafalch, 1r Premi Puig i Cadafalch del Maresme i la 4ª Mostra d’Arquitectura del 
Maresme. 

ALTRES 

 Projecte de geocodificació de la base de dades del patrimoni. 

 Proposta de bonificació del 95% del ICIO per obres de rehabilitació del patrimoni 
arquitectònic. Ordenances fiscals 2014. 

 

4.1.2.- Projectes de Paisatge Urbà 
 

 Estudi del paisatge urbà de la Riera 

 Estudi i propostes de millora del carrer de Santa Teresa 

 Inventari de les escultures situades a l’espai públic. 

 Estudi de les façanes de la casa de cós de Mataró.  

 

4.1.3.- Documents de planejament  
 

 Text refós  de la modificació del PGOM”Can Bartra” 

 Modificació del P.E. del Patrimoni “article 28 de la Normativa”. 

 Modificació del P.E. Patrimoni “Búnquers de la Platja, Aqüeducte de les Cinc 
Sénies, Repartidor d’aigües del carrer Bisbe Mas”. 

 

4.1.4.- Consell del Patrimoni 
 

 Constitució del Consell Municipal del patrimoni Arquitectònic i Ambiental de 
Mataró. Designació dels membres. 

 45 reunions realitzades 

 7 visites realitzades 

 54 certificats derivats de temes debatuts. 

 

4.1.5.- Participació en projectes transversals  
 

 606 Llicències informades (atenció de tècnics, consultes, visites i debat al Consell 
del patrimoni). 

 Celebració dels 150 anys de La Presó, 130 de la nau Gaudí i 120 del mercat del 
Rengle. 



 

  

 Restauració Sala de Juntes de la Capella dels Dolors de la basílica de Santa 
Maria.  

 Restauració pintures murals Capella dels Dolors de Santa Maria 

 Visites i seguiment estat peces emmagatzematge de can Fàbregas 

 Projecte de nou equipament de la casa de la Cultura a la nau de can Fàbregas. 

 Projecte de la nova escola Angeleta Ferrer a la nau de can Fàbregas del carrer 
Lepanto. 

 Projecte d’obertura i adequació del pati de la Presó. 

 Projecte de reparació de cobertes, baixants i cosit d’esquerdes de la Presó de 
Mataró. 

 Proposta d’adequació de sortida d’emergència de la Presó. 

 Projecte de murals artístics al pati de La Presó. 

 Intervencions al mercat del Rengle i els seus entorns: projectes adequació de  
diverses parades, petició d’ajuts a la Diputació, debat sobre la col·locació de 
terrasses i activitats. 

 Proposta pintura façanes illa de can Cruzate 

 Proposta col·locació bust Puig i Cadafalch. 

 Assessorament col·locació escultura a l’ermita de Sant Simó. 

 Assessorament col·locació escultura al Convent de Sant Josep. 

 Projecte d’obres Baixada St. Simó/ Carrer Don Magí: reunions Generalitat per 
obtenció d’ajuts, reunions amb propietari i tècnics. 

 Pròrroga pel compliment de les condicions de la Comissió Territorial de Patrimoni 
Cultural de Barcelona del projecte de soterrament de 6 àrees de recollida selectiva 
de residus al casc antic. 

 Proposta regulació de graffits. 

 Regulació d’objectes al carrer 

 

4.2.- Projectes de futur 
 

 5º edició 48 HORES OPEN PiC 

 Estudi casa de cós (continuació treball) 

 Ordenança paisatge urbà. Nova ordenança de publicitat. 

 Pla d’impuls i potenciació dels establiments emblemàtics 

 Proposta centre gastronòmic i cultural illa de can Cruzate (reactivació 
econòmica centre històric) 

 Proposta de recuperació del circuït de muralles 

 Proposta de recuperació dels espais públics al circuït de Muralles 

 Projecte de senyalització del patrimoni  

 Col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona per la divulgació de l’obra de Puig i 
Cadafalch. 

  



 

  

 

 

Balanç de mandat 2011 – 2015 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE: consideracions generals 
 

A l’inici del mandat 2011 – 2015, l’àmbit del medi ambient, estava gestionat pel servei de 

Medi Ambient i de llicències d’Activitats. Medi Ambient tenia la consideració d’una secció 

dins l’àmbit organitzatiu de l’Ajuntament. La posició de Medi Ambient era marginal i sense 

cap mena d’estructura organitzativa que permetés desenvolupar el paper transversal que es 

necessita per a gestionar les polítiques sobre el medi ambient i la sostenibilitat. 

 

La seva responsabilitat principal estava en el seguiment dels indicador associats al 

compliment dels objectius de l’Agenda 21, però des d’una posició d’observador mes que des 

d’una posició pro-activa en la consecució d’aquests objectius. El seu paper d’agent 

transversal era insignificant i la seva incidència en l’organització municipal, mínima.  

També portava a terme altres activitats lligades al desenvolupament de programes de 

divulgació a través de la Casa Capell i també a la gestió d’aspectes menors com ara la gestió 

dels horts urbans del Bon Recer i poca cosa mes. 

Des de l’inici del mandat, va ser voluntat de la regidoria d’urbanisme, habitatge , medi 

ambient i sostenibilitat, posar les estratègies per a la sostenibilitat i el medi ambient en una 

posició de centralitat en relació a les polítiques de l’Ajuntament, es a dir, que la 

sostenibilitat i el respecte pel medi ambient siguin variables imprescindibles per a qualsevol 

estratègia o acció que impulsi l’organització municipal. 

 

Les polítiques per a la sostenibilitat i pel medi ambient, ó són de la totalitat de 

l’organització, es a dir, o estan estretament lligades a l’organització, o es converteixen en 

accions ineficients i, en molts casos, folklòriques i anecdòtiques. 

Des del punt de vista organitzatiu, la primera mesura que es va prendre va ser la de 

individualitzar la part de Medi Ambient del Servei de Llicències d’Activitats i Medi 

Ambient, i ubicar-la a l’edifici de la Casa Capell. La segona mesura va ser la creació de la 

figura del Gestor Energètic Municipal juntament amb la creació del Comitè Municipal de 

l’Energia i la tercera, la creació del Servei de Desenvolupament Sostenible. 

 

Per cobrir la plaça de gestor energètic i de cap del servei de Desenvolupament Sostenible 

s’ha buscat el perfil laboral d’una persona avesada en la gestió de persones i de projectes 

complexos. No es tractava tant de disposar d’un coneixedor de la matèria, com la de 

disposar d’una persona que  sabés articular estratègies, construir discurs, organitzar i 

coordinar. En definitiva, una persona que entengui la transversalitat i la sàpiga gestionar. 

 

En aquests moments el grup humà que conforma el servei té una gran projecció que hem de 

saber aprofitar.  

No obstant això, l’organització municipal és un fre per a la transversalitat, per diferents 

motius: 



 

  

- Manca consolidar el lideratge polític. Els projectes lligats a la sostenibilitat, entesa 

en el sentit ampli de sostenibilitat social, sostenibilitat medi ambiental i sostenibilitat 

econòmica, necessiten d’un posicionament polític clar i contundent i, a mes, 

compartit per la major part dels grups que conformen l’Ajuntament. La sostenibilitat 

no és una qüestió d’un o dos serveis. 

- No hi ha gestió del patrimoni municipal.  La gestió del patrimoni és una peça 

fonamental per desenvolupar estratègies per l’estalvi i eficiència energètica. En el 

cas de Mataró aquesta gestió no existeix, la qual cosa provoca un buit de 

responsabilitat i un excés de desconcert: no se sap qui mana sobre el patrimoni.  

- No disposem d’una estructura organitzativa que doni resposta de manera ordenada i 

eficient al desenvolupament de projectes transversals. La gestió de projectes globals 

complexos no està plantejada i menys resolta.   

- Manca d’alineament de les àrees i dels serveis en la direcció de la sostenibilitat. 

Cadascú entén la cosa a la seva manera i s’organitza com pot. 

Els aspectes organitzatius són elements claus per assegurar l’eficiència de les polítiques 

adreçades a la sostenibilitat en general i a l’estalvi i eficiència energètica en particular.   

 

Des del punt de vista de l’estratègia, l’any 2012 es va redactar una primera proposta per 

orientar, des de la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient, les estratègies municipals per 

desenvolupar qualsevol activitat. D’aquesta primera proposta en va sorgir la marca 

Sostenibilitat integrada, Mataró (SIM), que hem anat mantenint fins la data d’avui i que 

volia i vol ser el segell que dona fe que qualsevol activitat que es desenvolupi per 

l’Ajuntament, s’ha analitzat des l’òptica de la sostenibilitat i del respecte pel medi ambient. 

El primer document proposta, que es reprodueix a l’annex 1,  va tenir diferents versions, la 

darrera de les quals s’adjunta com annex 2. 

S’ha de dir que l’ implementació d’aquesta marca encara és pobre i que li queda un bon 

recorregut per arribar a arrelar. En aquesta tasca per consolidar-la, cal una aposta i un impuls 

polític decidit.  

 

Iniciatives i documents que cal senyalar són: 

S’han considerat dos nivells bàsics, el de la sensibilització i el de l’estalvi i l’eficiència 

energètica. 

- Sensibilització: engloba totes aquelles estratègies i accions que tenen per objectiu la 

conscienciació ciutadana sobre la necessitat i els avantatges de desenvolupar 

polítiques d’estalvi i eficiència energètica i de respecte pel medi ambient. Dins 

d’aquest nivell, s’ha de destacar el projecte sobre el sòl agrícola i forestal;  

- Estalvi i eficiència Energètica: engloba totes aquelles estratègies que tenen en 

l’estalvi i l’eficiència com objectiu i que s’agrupen en el Pla d’estalvi i eficiència 

energètica. Dins aquest nivell, s’ha de destacar el pla d’auditories energètiques, els 

projectes sobre l’enllumenat públic i els equipaments públics; els convenis amb 

organismes públics i i privats per l’estalvi i l’eficiència; els projectes 3/33, per 



 

  

incentivar l’estalvi en els equipaments municipals i, a la vegada, generar un fons per 

atacar problemes de pobresa energètica; etc. 

En el document de balanç del mandat es detallen totes les que s’han portat a terme en aquest 

període de quatre anys. 

Quan es parla de la necessitat de definir un nou model de ciutat, un model pel Mataró del 

segle XXI, que respongui a noves necessitats, a nous problemes a nous reptes, la 

sostenibilitat ha de ser la condició indiscutible sobre la que construir el nou model. La 

sostenibilitat ha d’impregnar tots i cadascun dels racons del model: la nova ciutat ha de ser 

sostenible des del punt de vista social, sostenible des del punt de vista del medi ambient i 

sostenible econòmicament. O no serà. 

Aquesta sostenibilitat, des del punt de vista municipal, s’ha d’organitzar perquè arribi a 

impregnar tots i cadascun dels racons de l’organització i, això, com a condició 

imprescindible, per demanar al ciutadà que participi i contribueixi en aquesta tasca  de fer de 

Mataró una ciutat sostenible, des del punt de vista social, medi ambiental i econòmic. 

 
  



 

  

 

SERVEI DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

1.- Descripció del Servei de Desenvolupament Sostenible 

1.1.- Missió 
 
Actuem per fer possible que la ciutadania satisfaci les seves necessitats i millori la seva 
qualitat de vida sense perjudicar l’entorn i sense posar en perill la qualitat de vida d’altres 
persones ni la capacitat de satisfer les necessitats en el futur. 

1.2.- Objectius 
 

 Impulsar el Pla de lluita contra el Canvi climàtic – Agenda 21 Mataró (2009-2020) 

 Impulsar el Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) de Mataró (2009-2020 

 Impulsar accions de sostenibilitat 

 Coordinar la gestió energètica municipal d’acord amb els criteris i objectius fixats 
pel Govern Municipal 

 Monitoritzar l’estat ambiental del municipi 

 Promoure i difondre la cultura de la sostenibilitat entre la ciutadania 

 Participar en xarxes i grups de treball supramunicipals 

 Coordinar els projectes estratègics, vinculats amb la sostenibilitat, dels diferents 
serveis 

 Mantenir la relació amb altres organismes i amb la ciutadania per impulsar 
iniciatives, projectes i actuacions de foment de l’estalvi i eficiència energètica. 

 Impulsar el Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica. 

 

1.3.- Mapa de processos 
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2.- Organigrama i recursos   humans 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RECURSOS HUMANS 

Cap de Servei 1 

Cap de Secció 1 

Tècnic de Suport Especialitzat 1 

Enginyer Tècnic Especialitzat 1 

Tècnica Mitjana de Gestió Especialitzada 1 

Administrativa 1 

Suport jurídic (compartit) 1 

Suport extern 2 

Total Servei Desenvolupament Sostenible 9 

Servei de  
Desenvolupament  

Sostenible 

Francesc Torrejón 
Gestor Energètic 
Cap del Servei 

Lluïsa Boatell 
Cap de la Secció de Medi  

Ambient 

Maria Calvo 
Tècnica Mitjana de Gestió  

Especialitzada 

Jordi Payà 
Enginyer Tècnic  

Especialitzat 
Francesc Gómez 
Tècnic de Suport  

Especialitzat 

Joana Mogollón 
Administrativa 

Assessor/a Jurídic/a 
Adscrit al Servei de  

Llicències 
Joan Manel Riera 

Suport extern 

Clara Prats 
Suport extern 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

3.- Normativa bàsica aplicable 
 

3.1.- Atmosfera 
 
 Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones de protecció especial de 

l'ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès 
Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen i 
per a les partícules.  

 Decret 80/2002, de 19 de feberer, regulador de les condicions per a la incineració de 
residus.  

 Decret 319/1998, de 15 de desembre, sobre límits d'emissió per a instal·lacions 
industrials de combustió de potencia tèrmica inferior a 50 MW i instal·lacions de 
cogeneració.  

 Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d'incineració 
de residus i els límits de les seves emissions a l'atmosfera.  

 Llei 22/1983, de 2 de novembre, de Protecció de l'Ambient Atmosfèric.  

 
3.2.- Activitats 
 

 Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

 
3.3.- Acústica 
 
 Real Decreto 176/2009, de 10 de noviembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els 
annexos. 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,  objetivos de 
calidad y emisiones acústicas. 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 diciembre, por la que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental. 

 Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels 
mapes de capacitat acústica. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.  

 Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.  

 Decret 199/1995, de 16 de maig, d'aprovació dels mapes de vulnerabilitat i capacitat 
del territori referits a la contaminació atmosfèrica. 

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/general/normativa/generalitat/detall/?id=325
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/general/normativa/generalitat/detall/?id=325
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/general/normativa/generalitat/detall/?id=325
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/general/normativa/generalitat/detall/?id=325
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/general/normativa/generalitat/detall/?id=132
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/general/normativa/generalitat/detall/?id=132
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/general/normativa/generalitat/detall/?id=88
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/general/normativa/generalitat/detall/?id=88
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/general/normativa/generalitat/detall/?id=88
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/general/normativa/generalitat/detall/?id=53
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/general/normativa/generalitat/detall/?id=53
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/general/normativa/generalitat/detall/?id=19
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/acustica/normativa/estat/detall/?id=266
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/acustica/normativa/estat/detall/?id=266
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/acustica/normativa/estat/detall/?id=266
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/acustica/normativa/generalitat/detall/?id=264
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/acustica/normativa/generalitat/detall/?id=264
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/acustica/normativa/estat/detall/?id=182
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/acustica/normativa/generalitat/detall/?id=140
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/general/normativa/generalitat/detall/?id=67
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/general/normativa/generalitat/detall/?id=67


 

  

 
3.4.- Lluminosa 
 
 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn.  

 
 
3.5.- Aigua 
 
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

 Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'Aigües 

 

3.6.- Sòls 
 
 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 
de suelos contaminados. 

 
3.7.- Avaluació ambiental 
 
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.   

 Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 

 Ley 9/2006, de 28-04-2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente.  

 
3.8.- Radiacions 
 
 TES/2335/2011, de 4 d’octubre, per la qual es dóna publicitat de la Sentència del 

Tribunal Suprem de 22 de març de 2011, per la qual s’anul·len i es deixen sense efecte 
els articles 5, 6.2.a), 14.2, disposició transitòria segona i annexos 1, 2, 3 i 4 del Decret 
148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil 
i altres instal·lacions de radiocomunicació. 

 Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a 
emisiones radioeléctricas. 

 
3.9.- Residus 
 

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/lluminosa/normativa/estat/detall/?id=517
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/lluminosa/normativa/estat/detall/?id=517
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/lluminosa/normativa/estat/detall/?id=517
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/lluminosa/normativa/generalitat/detall/?id=123
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/atmosfera/lluminosa/normativa/generalitat/detall/?id=123
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/empresa_i_avaluacio_ambiental/avaluacio_ambiental_de_plans_i_programes/normativa/estat/detall/?id=531
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/empresa_i_avaluacio_ambiental/avaluacio_ambiental_de_plans_i_programes/normativa/estat/detall/?id=543
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/empresa_i_avaluacio_ambiental/avaluacio_ambiental_de_plans_i_programes/normativa/estat/detall/?id=543


 

  

 Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 
procediments de gestió de residus.  

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus.  

 Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus  

 Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició al rebuig dels residus en dipòsits 
controlats  

 
 
3.10.- Salut  
 
 Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública 

 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico- 
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

 
 
3.11.- Espais naturals 
 
 Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'Espais d'Interès 
Natural. 

 Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. 

3.- Reglaments, protocols, plans i programes 
 
Plans 
 

 Pla de lluita contra el cavi climàtic –Agenda 21 Mataró (PLCC-Ag21M) (2009-2020) 

 Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) (2009-2020) 

 Pla d’estalvi i eficiència energètica. 2015-2016 

 Estratègia Sostenibilitat Integrada Mataró (SIM) 

 Pla d’acció en matèria de contaminació acústica del municipi de Mataró 

 
Reglaments 
 

 Reglament de Participació Ciutadana 2012 / Inclou com annex el Reglament marc  

dels consells municipals, i per tant aplicable en el Consell Municipal de Medi 

Ambient 

 
Protocols 

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/residus_nou/general/normativa/generalitat/detall/?id=554
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/residus_nou/general/normativa/generalitat/detall/?id=554
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/residus_nou/general/normativa/generalitat/detall/?id=554
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/residus_nou/general/normativa/generalitat/detall/?id=549
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/residus_nou/general/normativa/generalitat/detall/?id=549
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/residus_nou/general/normativa/generalitat/detall/?id=584
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/residus_nou/general/normativa/generalitat/detall/?id=579
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/residus_nou/general/normativa/generalitat/detall/?id=579
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/medi_natural/prevencio_dincendis_forestals/normativa/generalitat/detall/?id=160
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/medi_natural/prevencio_dincendis_forestals/normativa/generalitat/detall/?id=160
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/medi_natural/patrimoni_natural/general/normativa/generalitat/detall/?id=440
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/medi_natural/patrimoni_natural/general/normativa/generalitat/detall/?id=440
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/medi_natural/patrimoni_natural/general/normativa/generalitat/detall/?id=491


 

  

 
 Auditories 

 
Programes 
 

 Programació de la Casa Capell 

 Programa educatiu Mataró Sostenible 

 Avaluació PLCC-Ag21M i PAES 

 Seguiment dels indicadors de sostenibilitat 

 Seguiment dels controls ambientals 

 Seguiment del Mapa de la sostenibilitat 

 Seguiment de l’Observatori municipal de l’energia (OME) 

 Manteniment de l’apartat de sostenibilitat del web municipal 

 Analítiques Laboratori municipal 

 Mapa de soroll 

 Seguiment de l’alguer de Mataró 

 
 
 
 
Xarxes 
 

 Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (Àrea de Medi Ambient de la 

Diputació de Barcelona): integrants de la Comissió de Seguiment (regidor/a) 

participació tècnica en els diversos grups de treball 

 Red Española de ciudades por el clima (Federación Española de Municipios y 

Provincias). 

 Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad 2010 (Federación Española de 

Municipios y Provincias). 

 Pacte d’alcaldes/esses de la Unió Europea 

 
Funcions de secretaria 
 

 Consell municipal de Medi Ambient 

 Comitè municipal de l’energia 

 Comissió Agenda 21 

 



 

  

4.- Projectes i actuacions del mandat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estratègia

PLCC-Ag21M
2011

2012

2013

2014

2015

PLCC-Ag21M

PLCC-Ag21M

PLCC-Ag21M

SIM

Gestor Energètic

Comitè Mpal. Energia

Servei Desenv. Sostenible

Energia

Licitació sostre públic 

fotovoltaïques

Estudi viabilitat biomasa

Estudi viabilitat 

implantació ESE's

Projectes 50/50

Pla d'Estalvi i Eficiència 

Energètica

Convenis SIM

Auditories energètiques

Banc de l'Energia

Projectes 3/33

Agència Local de 

l'Energia

Biodiversitat / Verd

Premi "Increment biodiversitat al 

Parc forestal"

Pla de Gestió Forestal

Horts urbans

Alguer de Mataró

Parc Montnegre-Corredor

Q de Qualitat Platges

Atmosfera, residus i 

altres

Governança 

radioelèctrica (inici)

Biogàs

Finançament europeu Governança 

radioelèctrica (fi)

Pla de prevenció de 

residus

Campanya Mataró 

Estalvi aigua)

Consum responsable d'aigua

Ambientalització del 

Plec de neteja dels 

edificis municipals

Índex de sostenibilitat

Nit de la sostenibilitat

Certificat de sostenibilitat

Q de Qualitat Platges

Q de Qualitat Platges

Q de Qualitat Platges

Mapa de soroll

Mapa de soroll

Mapa de soroll

Mapa de soroll

PAES

PAES

PAES

PAES

PAES

PLCC-Ag21M

Observatori Municipal de 

l'Energia

Mapa de la Sostenibilitat

Difusió Estalvi i 

Eficiència Energètica

Estudi viabilitat 

fotovoltaiques

Projectes 50/50

Projectes 50/50

1ª Jornada Gestió Energètica

Sensibilització i difusió

Parc Montnegre-Corredor

Parc Montnegre-Corredor

Parc Montnegre-Corredor

Horts urbans

Horts urbans

Horts urbans

Alguer de Mataró

Alguer de Mataró

Alguer de Mataró

Casa Capell

Indicadors / Controls

Programació activitat

Programa Educatiu Mataró S.

Indicadors / Controls

Programació activitat

Programa Educatiu Mataró S.

Indicadors / Controls
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12. Premi Ciutat Sostenible

Casa Capell 2.0.

Pla de Comunicació



 

  

 
 
 

 
4.1.- ESTRATÈGIA 
 
 
Pla de lluita contra el canvi climàtic – Agenda 21 Mataró (PLCC-Ag21M) 

Pla aprovat pel Ple municipal de l’1 d’octubre de 2009. Segona Agenda 21 de Mataró 
pel període 2009-2020. Comporta la seva avaluació anual qualitativa i semiquantitativa 
a través de la Comissió Agenda 21. Aquesta Comissió, presidida per la regidor/a, 
l’integren representants de 23 serveis/ seccions/direccions/empreses municipals que 
estan directament implicades en l’execució del PLCC-Ag21M. 
 
Estat: la reducció dels recursos pressupostaris i humans ha fet que l’avaluació s’hagi 
endarrerit en aquest darrer mandat. S’ha reprès a la tardor del 2014 (l’avaluació del 
2012, 2013) i s’espera estar en condicions de presentar les dades fins a 2014 a la 
tardor del 2015. Projecte vigent fins a 2020. 
 
 
Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) 

De les 150 actuacions contemplades en el PLCC-Ag21M, 82 conformen el PAES. El 
PAES, es va aprovar simultàniament i deriva del compromís adquirit amb la Unió 
Europea al adherir-se l’ajuntament al Pacte d’alcaldes/esses. També comporta la seva 
avaluació anual, l’emissió d’informes i l’actualització de l’inventari d’emissions, dels 
quals s’ha de donar compte a la Unió Europa. 
 
Estat: observacions idèntiques que en el projecte anterior. Pel què fa als informes a la 
Unió Europea, la Diputació està fent un recolzament bàsic per als municipis de la 
província adherits al Pacte. Es va fer l’avaluació al desembre de 2014. 
 
 
Sostenibilitat Integrada Mataró (SIM) 

L’Estratègia SIM neix amb la vocació d’aglutinar els projectes estratègics de 
sostenibilitat de la ciutat i dotar-los d’un fil connector coherent, en els quals es puguin 
visualitzar els tres àmbits: ambiental, social i econòmica.  Es va crear una marca per a 
identificar els projectes SIM.  
 
Estat: concepte en evolució i manca validació de la marca de l’Estratègia. 
 
 
Gestor energètic 

El mes de març de 2014 es va crear la figura del Gestor Energètic com a responsable 
de coordinar i impulsar l’estratègia energètica de l’ajuntament. 
 
Estat:  És una figura operativa i que en aquests moments exerceix com a cap del 
Servei de Desenvolupament sostenible. 
 
Comitè municipal d’Energia 

Es va constituir el mes de maig de 2014 i és l’òrgan responsable de definit l’estratègia 
energètica de l’ajuntament. 
 



 

  

Estat:  Es reuneix de manera periòdica i ja validat diferents iniciatives d’estalvi i 
eficiència energètica. 
 
Servei de Desenvolupament Sostenible 

Al juny de 2014 es va crear el Servei de Desenvolupament Sostenible, que engloba la 
Secció de medi ambient preexistent, com a garant de la coherència en l’acció de 
govern en l’àmbit de la sostenibilitat. Les tasques del cap de servei son assumides pel 
gestor energètic municipal. 
 
Estat: Funciona de manera normalitzada des del setembre de 2014. 
 
 
4.2.- ENERGIA 
 
 
Licitació de sostre públic fotovoltaic 

Els anys 2010-2011, amb el suport de la Diputació de Barcelona, es va treure a 
licitació la concessió de domini públic per a la construcció, explotació i manteniment 
d’instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica en 8 
equipaments municipals (Poliesportiu c/Euskadi; Camp de futbol la Llàntia; Poliesportiu 
Jaume Parera; Poliesportiu Teresa Maria Roca; Edifici Via Pública; Casal de la gent 
gran de Cirera; Escola Bressol la Llàntia i Escola d’adults Can Noè). Quan ja s’estava 
en fase d’atorgament, l’aprovació del nou decret estatal sobre renovables va fer 
inviables aquests tipus de projectes. 
 
Estat: mal acabat per decret estatal de renovables. 
 
 
Estudi viabilitat biomassa 

Els anys 2011-2012 es va participar en el projecte Innobiomassa. Aquest projecte 
incorporava un estudi de disponibilitat de biomassa i demanda energètica a l’àrea del 
Montnegre i el Corredor, així com diagnosis dels diferents municipis participants, on 
s’avaluaven energèticament alguns equipaments i s’estudiava la viabilitat de la 
introducció de la biomassa. En el cas de Mataró els equipaments escollits foren 6: 
Biblioteca Pompeu Fabra; CC. Can Xalant; Parvulari Escola Camí del Mig; CEIP Camí 
del Mig; Parvulari Escola Germanes Bertomeu i Escola Anxaneta. 
  
Estat: estudi lliurat al Servei d’Equipaments municipals. 
 
 
Estudi d’eficiència energètica en equipaments municipals (viabilitat d’ESE’s) 

L’any 2012 es va realitzar aquest estudi (encarregat per la Diputació de Barcelona per 
17.526,85 € ) que incorporava estudis globals d’ajustos de potències contractades, 
avaluacions energètiques amb propostes d’inversions sense impliacr endeutament ... 
 
Estat: l’estudi es va presentar i va quedar en mans de l’antic Servei de Manteniment. 
 
 
Estudi viabilitat fotovoltaiques per autoconsum 

Al 2012-2013 es va realitzar un prestudi per avaluar la viabilitat d’implantar plaques 
fotovoltaiques per autoconsum a 4 equipaments municipals (edificis del Pericó, 
d’Aigües de Mataró, de Via Pública i del Tecnocampus). S’estava en converses amb al 



 

  

Diputació per esdevenir un municipi pilot en aquest camp a través de les seves línies 
d’ajuts. 
 
Estat: la previsió de canvis en el marc legislatiu i la manca de finançament propi varen 
estroncar aquesta línia de treball. 
 
 
Projectes 50/50 

L’any 2013 l’Institut Miquel Biada i la Piscina municipal es varen incloure al projecte 
europeu 50/50 max, impulsat per la Diputació de Barcelona, a sol·licitud nostra. Es va 
signar un acord amb cadascun d’aquest equipaments al juny del 2014, que 
emmarcava els termes del projecte i els retorns de l’estalvi aconseguit. 
 
Estat: aquest projecte iniciat per la Secció de Medi Ambient, va passar al Servei 
d’Equipaments Municipals. Actualment ha tornat al Servei de Desenvolupament 
Sostenible i està pendent de concretar el retorn de l’estalvi. 
 
 
Pla d’estalvi i eficiència energètica 2015 i 2016 

Pla elaborat l’any 2014 i aprovat al Ple municipal del febrer de 2015. 
 
Estat: està en fase d’execució. 
 
 
Convenis SIM 

Al 2014 s’inicia una línia de treball per formalitzar, mitjançant convenis, complicitats i 
estendre la cultura de l’Estratègia SIM en general, i l’estalvi i l’eficiència energètica en 
particular, a d’altres sectors municipals i ens. 
 
Estat: Convenis signat amb AMSA i PUMSA. En tràmit el Centre Natació Mataró, el 
Tecnocamous, el Consorci Port de Mataró, la Fundació Iluro, el Consorci de la brossa, 
el Consorci Sanitari, la Fundació Hospital i Mataró Parc.  
 
 
Auditories energètiques 

Al 2015 s’inicia l’elaboració d’auditories bàsiques als equipaments municipals amb 
l’objectiu d’assolir els estalvis vinculats al canvi de potències i tarifes contractades en 
cascun del equipaments. Paral·lelament s’inicia una línia de treball per a realitzar 
estudis energètics adreçats a les llars (que inclouen llars de famílies vulnerables) i a la 
petita activitat econòmica. 
 
Estat: s’han realitzat auditories en 20 equipaments municipals (dels 190 existents).  
 
 
 
4.3.- BIODIVERSITAT / VERD 
 
 
Q de qualitat de platges 

Gestió anual de l’obtenció de la certificació de la Q de qualitat turística de les platges i 
la certificació SICTED, en el marc d’una Comissió de platges.  
 



 

  

Estat: l’any 2015 aquest tema s’ha traspassat a la Direcció de Promoció Econòmica. 
 
Horts urbans 

Gestió de les 50 parcel·les de la finca municipal Bon Recés destinades a horts urbans: 
plecs, adjudicacions, altes i baixes d’hortolans, inspeccions .... Des del 2011 signatura  
anual d’un conveni de col·laboració amb l’Associació d’Horts Urbans Bon Recés, a 
través del qual se’ls hi atorga una subvenció nominativa de 500,00€. 
 
Estat: l’any 2015 tant la gestió dels horts com el conveni de col·laboració s’ha 
traspassat a la Unitat de Gestió Agrícola i Forestal. 
 
Alguer de Mataró 

Des del 1997 es du a terme el projecte Alguer de Mataró pel seguiment i difusió 
d’aquest hàbitat que actualment forma part de la Xarxa Natura 2000. En aquest  
projecte intervenen l’Ajuntament de Mataró, el Museu de Mataró, l’Escola del Mar de 
Badalona, la Universitat de Barcelona, la Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques 
(SPAS), la Confraria de Pescadors i el Consorci Port de Mataró. Anualment es signa 
un conveni de col·laboració amb l’SPAS, a través del qual se’ls hi atorga una 
subvenció nominativa que en les darreres anualitats ha estat de 2.500,00€. 
 
Estat: la proposta era traspassar aquet tema a la Direcció de Cultura, atenen a què 
des de l’antiga Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró i a través de la 
tècnica de patrimoni natural de la Direcció de Cultura també s’intervé en aquest 
projecte. L’any 2015, al no haver-se formalitzat cap traspàs, s’ha iniciat ja l’expedient 
per a formalitzar la subvenció nominativa amb l’SPAS. 
 

 
Parc del Montnegre i el Corredor 

El/la regidor/a de Medi ambient ha estat el representant de l’Ajuntament de Mataró al 
Parc en els darrers anys i li pertoca assistir a la Comissió de Seguiment. La direcció 
del Parc contacta anualment per a fixar el programa d’actuacions en el terme de 
Mataró, la difusió d’activitats en el nostre territori ... 
 
Estat: la proposta era traspassar aquet tema a la Direcció de Cultura, atès que la 
tècnica de patrimoni natural d’aquesta Direcció ja porta el Centre de Documentació del 
Parc Montnegre i el Corredor en el nostre municipi i per tant ja té relació directe amb el 
Parc. L’any 2015, al no haver-se formalitzat cap traspàs, s’ha assistit a la reunió des 
de la Unitat de Gestió Agrícola i Forestal, en nom de la regidora, i han fet la difusió de 
les activitats del Parc.  
 
 
Pla de gestió forestal 

A través dels serveis tècnics de l’Oficina de Parcs de la Diputació de Barcelona es va 
redactar el Pla tècnic de gestió i millora forestal de les finques municipals. Aquest Pla 
es va aprovar en el Ple municipal del mes de gener de 2015 i es va trametre certificat 
de l’acord i un exemplar del Pla al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació i als 
efectes escaients. 
 
Estat: una vegada aprovat el Pla i notificada la Generalitat es va traspassar aquest 
tema a la Unitat de Gestió Agrícola i Forestal per a les gestions posteriors que es 
derivin en aquest àmbit, tant en sòl públic com privat, tal i com s’havia acordat. 
 



 

  

 
 
4.4.- ATMOSFERA, RESIDUS I ALTRES 

 
 
Mapa soroll 

El mapa de soroll de Mataró es va elaborar l'any 1999 i visualitza els decibels  
existents en la xarxa viària de Mataró. L’envergadura del projecte ha comportat que les 
actualitzacions d’aquest mapa s’hagin de fer parcialment (una cinquena part del 
municipi cada any). 
 
Estat: l’actualització de la zona de Mataró Centre es va realitzar l’any 2014 gràcies a 
una subvenció de la Diputació de Barcelona. L’actualització del 2015 s’ha sol·licitat 
com a ajut tècnic a la Diputació de Barcelona i encara no han resolt.   
 
 
Governança radioelèctrica 

És un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de coordinar el 
desplegament de la telefonia i la qualitat de vida i el medi ambient. 
 
Estat: S’han pres mesures durant els últims dos anys i s’han presentat el resultats. 
Mataró té mesures de radiació per sota de la mitjana de Catalunya 
 
 
Pla de prevenció de residus 

Es va col·laborar en l’elaboració de Pla de prevenció de residus, que gestiona l’actual 
Servei d’Espais Públics. Aquest Pla es va aprovar pel Ple d’abril 2012. 
 
Estat: Servei d’Espais Públics  
 
 
Campanya Mataró estalvia aigua 

L’any 2012 es va realitzar una campanya sobre l’estalvi d’aigua a les llars, amb la 
col·laboració d’Aigües de Mataró, en el marc de la qual es varen distribuir gratuïtament 
jocs de mecanismes estalviadors.  
 
Estat: campanya puntual realitzada i tancada. 
 
 
Ambientalització del plec de la neteja dels edificis municipals 

L’any 2013 es va elaborar una recerca en matèria d’amblientalització en aquest àmbit 
de la contractació i es varen introduir millores ambientals en les clàusules de la 
contractació. 
 
Estat: al final es va prorrogar el contracte vigent i el plec ambientalitzat s’aplicarà a la 
propera licitació. 

 
 
 
 
 
 



 

  

4.5.- SENSIBILITZACIÓ / DIFUSIÓ 

 
 
Posada en funcionament de la Casa Capell, espai per a la sostenibilitat 

Aquest equipament va entrar en funcionament al gener de 2011. És des d’aquí que a 
Mataró es potencia la comunicació, la informació, la formació i l’aprenentatge sobre la 
sostenibilitat de la nostra ciutat i les bones pràctiques en aquest àmbit. Actualment ja 
disposa d’una xarxa de 526 usuaris (Club 21) 
 
Estat: la Casa Capell ha d’esdevenir un referent en l’educació per a la sostenibilitat a 
partir de la creació de sinèrgies amb els recursos existents i l’oferta de noves activitats 
i serveis.  
 
 
Programacions trimestrals Casa Capell 

Cada any s’elaboren tres programacions trimestrals (1r, 2n i 4t trimestres de l’any), els 
continguts de les quals guarden relació amb els nou eixos en els quals s’estructura el 
PLCC-Ag21M. A l’hora de dissenyar la programació del centre es tenen en compte la 
diversitat de públics, els interessos dels destinataris, la prioritat de les activitats i els 
recursos d’àmbit local per damunt d’altres ofertes més genèriques. 
 
Estat: un total de 3.118 persones han participat a les activitats organitzades a la Casa 
Capell entre els anys 2011 i 2014. 
 
 
Programa educatiu Mataró Sostenible 

Programa plenament consolidat, iniciat l’any 2000, que té per objectiu difondre el 
contingut de l'Agenda 21 Mataró i alhora incitar l’adopció de comportaments més 
sostenibles entre l’alumnat dels centres educatius on s’imparteix. Comprèn un conjunt 
d’activitats que es troben estructurades en cinc unitats didàctiques (aigua, residus, 
aire, territori i energia) i un crèdit de síntesi global (Acció 21). Aquestes activitats estan 
adaptades a diferents nivells (educació primària, educació secundària i adults). 
 
Estat: entre les anualitats de 2011 a 2014 han participat en aquest programa educatiu 
un total de 9.199 alumnes (342 sessions formatives). A partir de l’any 2015 aquestes 
xifres previsiblement disminuiran atesa la reducció del 50% en la dotació 
pressupostària (de 15.000€ a 7.500€/any). Caldria mantenir i potenciar encara més 
aquest programa, actualitzant continguts i aconseguint la participació dels centres que 
encara no ho fan. 
 
 
Col·laboració amb els centres educatius 

Anualment es presenta els recursos de sensibilització disponibles, en el marc de la 
Presentació de l’Oferta educativa municipal adreçada als centres i a les AMPA’s. 
També s’ofereix als centres servei d’assessorament, préstec de recursos (espais, 
cuina solar...). 
Destacar que Mataró compta amb  6 centres amb distintiu d’Escola Verda, que formen 
part de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) promoguda per 
la Generalitat de Catalunya. El seminari que anualment cursen els docents d’aquests 
centres es fa a la Casa Capell. També s’han celebrat a la Casa Capell les sessions 
dels Seminaris Menjadors Escolars Sostenibles. 
 



 

  

Estat: cal estrènyer més les complicitats amb els centres educatius, oferint-los nous 
recursos, activitats formatives específiques... 
 
 
Formació 

S’han organitzat sessions de formació específiques per a col·lectius concrets en 
col·laboració amb el Servei de Benestar Social, Interculturalitat i Gènere... En altres 
ocasions les formacions han estat dissenyades per a col·lectius professionals concrets, 
com ara docents, arquitectes, pintors... 
Anualment s’imparteixen les sessions de sensibilització ambiental en el marc de les 
formacions inicials adreçades a les persones que s’incorporen l’Ajuntament de Mataró 
a través dels Plans d’Ocupació. 
 
Estat: és important seguir apostant per la formació com a via per contribuir a la 
sensibilització ambiental de determinats col·lectius, sobretot els professionals.  
 
 
Presència als mitjans de comunicació, web i xarxes socials, fires i congressos, 
publicacions, celebracions d’efemèrides... 

 Des de l’any 2013 es publiquen articles de sensibilització i comunicació a la secció 
del Capgròs Verd. També des d’aleshores s’exposen les programacions trimestrals 
de la Casa Capell a l’espai televisiu La Fàbrica, de m1TV. Des del 2010 també es 
col·labora amb l’espai Cada gota compta del magazine Viu la Vida de Mataró 
Ràdio. 

 

 La sostenibilitat té una pàgina pròpia dins del web municipal on s’hi pot trobar 
informació dels diversos àmbits, documents, consells, enllaços d’interés, el mini-
site de la Casa Capell... També es fa difusió a través de les xarxes socials 
corporatives (Facebook i Twitter), així com paraules clau articulades per a 
l’aplicació mòbil Telegram (anteriorment WhattsApp). 

 

 S’edita contínuament cartelleria de les activitats de la Casa Capell per a 43 
equipaments municipals. També se’ns inclou a publicacions municipals com ara el 
Catàleg d’activitats i serveis per als centres educatius, la Guia “Vine a Mataró” que 
inclou rutes i visites guiades, o l’Agenda escolar del Medi Ambient de la Diputació 
de Barcelona distribuïda a l’alumnat dels centres educatius, etc. 

 

 Hem tingut presència en Fires i Congressos diversos: anualment col·laborem a la 
“Fira de l’Arbre i la Natura”, però també varem tenir participació activa al Fòrum 
Local de la Sostenibilitat organitzat l’any 2011 a Mataró, al Congrés “Esdeveniverd” 
celebrat l’any 2013 al Tecnocampus, i al projecte “Mataró, ciutat de Valors” 
celebrat durant el 2014 amb el valor Sostenibilitat com a protagonista durant el 
mes de maig.  

 
Anualment organitzem accions de sensibilització i formació per commemorar 
efemèrides com ara la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, la Setmana 
Europea de l’Energia Sostenible i la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. 
 
Estat: és important tenir presència a múltiples i diversos mitjans de comunicació i 
esdeveniments, per tal d’expandir i diversificar l’àmbit d’influència. Caldrà, doncs, 
ampliar i buscar nous espais de difusió a més de consolidar els actuals. La 
col·laboració amb el Capgròs Verd finalitza el proper mes de juny. 
 
 



 

  

III Concurso de proyectos para el incremento de la biodiversidad de la Red de 
Gobiernos Locales Bodiversidad + 2010 

L’any 2011 ens varen atorgar un premi de 150.000,00 € pel projecte sobre increment 
de la biodiversitat al Parc Forestal de Mataró en aquest concurs de la Federación 
Española de Municipios y Provincias. 
 
Estat: aquets premi va permetre generar crèdit a les partides d’aleshores Servei de 
manteniment per tal que executessin el projecte. 
 
 
IV Premio de Buenas Prácticas Locales por el Clima 

L’any 2012 es va presentar el projecte “Edificio de viviendas de VPO de alquiler” 
(corresponent a la promoció d’habitatges del c. Meléndez) a aquesta convocatòria, en 
la categoria d’ordenació del territori, urbanisme i edificació. El projecte va quedar 
finalista. 
 
Estat: candidatura presentada i accèssit atorgat. 
 
 
12è Premi Ciutat Sostenible 

L’any 2014 es va presentar el projecte de la Casa Capell com a equipament municipal 
de referència en desenvolupament sostenible a aquesta convocatòria, en la Categoria 
d’Educació Ambiental. El projecte va quedar finalista. 
 
Estat: candidatura presentada i accèssit atorgat. 
 
 
Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 

L’any 2015 s’ha presentat el projecte de la Casa Capell a aquesta convocatòria , a en 
la modalitat de “trajectòria de protecció i millora del medi  ambient”. 
 
Estat: pendent de resoldre. 
 
 
Indicadors de sostenibilitat / Controls ambientals 

Tant els 38 indicadors de sostenibiliatat (amb els seus 10 subindicadors) com els 21 
controls ambientals conformen el Pla de Seguiment del PLCC-Ag21M, aprovats pel Ple 
d’octubre de 2009. Els primers es calculen anualment i per a divulgació, els segons 
tenen periodicitat variable i molt més tècnica. Ambdós bateries permeten monitorar 
l’estat de la sostenibilitat del municipi en les seves diverses vessants. S’afegeix al 
seguiment l’inventari d’emissions, dels quals s’ha de donar compte a la Unió Europa. 
 
Estat: la manca de recursos humans del darrer mandat aha comaportat un 
endarreriment notable. El 2013 és el darrer any que es varen avaluar els indicadors (i 
els energètics el 2012). Pel que fa als controls actualment s’està elaborant la 
recopilació 2011-2013. 
 
 
Mapa de la sostenibilitat 

És un mapa que localitza totes aquelles iniciatives sostenibles impulsades per 
l’ajuntament. 
 



 

  

Estat: Es publica cada quatre mesos. El mes de maig de 2014 es presenta la segona 
edició. 
 
 
Observatori Municipal de l’Energia (OME) 

A finals de gener de 2015 neix la primera edició de l’OME (que presenta dades 
energètiques del darrer quadrimestre de 2105 i un resum de les dades de l’any 2014).  
 
Estat: aquest Observatori té la voluntat de presentar-se quadrimestralment. 

5.- Temes pendents 
 
ISO 50001 

Consisteix en la certificació del sistema de gestió energètica municipal. Aquest sistema 
assegura el control i el seguiment sistemàtic dels aspectes energètics i la millora 
contínua del desenvolupament energètic. Això fa possible un ús més eficient i 
sostenible de l’energia. 
 
Estat: s’ha recollit informació, requeriments i pressupost per obtenir aquesta ISO. 

 
 
Banc de l’Energia 

Aquest és un dels projectes que s’han de desenvolupar durant el segon semestre del 
2015. Consistirà en la creació d’una partida pressupostària que es nodreixi d’una part 
dels estalvis energètics generats en els equipaments, enllumenat o flota de vehicles 
municipals. També podrà recollir aportacions d’entitats de la ciutat que hagin signat el 
Conveni SIM. Aquesta partida es destinarà exclusivament a fer front a situacions de 
pobresa energètica. 
 
Estat: ha estat validat pel Comitè Municipal de l’Energia. S’han fet algunes reunions 
prèvies amb els diferents Serveis implicats i amb algunes entitats signants de convenis 
SIM. 
 

 
Projectes 3/33 

Aquest projecte consistirà en fomentar l’estalvi, bàsicament en equipaments 
municipals, i destinar un 33% d’aquest estalvi al pressupost genèric de l’Ajuntament, 
un 33% a fer inversions en el propi equipament i el 33% restant a nodrir el Banc de 
l’Energia. 
 
Estat: ha estat validat pel Comitè Municipal de l’Energia. La proposta és iniciar el 
projecte amb els primer equipaments que generin estalvi a partir de bones pràctiques.  

 
 
Agència Local de l’Energia 

Consisteix en la creació d’un servei especialitzat en promoure i avaluar l’ús eficient de 
l’energia, impulsant l’assessorament, la formació, la promoció d’energies renovables, 
la potenciació de l’autoconsum i facilitar l’accés a l’energia de les famílies.  
 



 

  

Estat: ha estat validat pel Comitè Municipal de l’Energia. S’ha avançat en la 
recopilació d’informació sobre diferents model i, en la pràctica, s’està actuant com 
Agència en alguns àmbits. 
 

 
Biogàs 

S’està analitzant la viabilitat de moure la flota d’autobusos urbans de Mataró i el 
camions de recollida de residus urbans amb Gas Natural. Com a complement, s’està 
també analitzant la rendibilitat de depurar el biogàs produït a la Planta de tractament 
de residus del Maresme per convertir-lo e Gas Natural i injectar-lo a la xarxa. 
 
Estat: de moment està en fase de recopilació de informació i d’elaboració d’un estudi 
de viabilitat. 

 
 
Finançament europeu 

Consisteix en una gran actuació simultània en varies àrees, encaminades a la millora 
de la eficiència i l’estalvi energètic. Pensant en la participació d’una o més empreses 
de serveis energètics, i amb l’ajut del EEEF (European Energy Efficiency Fund), 
Mataró aconseguirà accelerar aquest canvi i desenvolupar el pla amb una estratègia 
transversal, que a més d’estalviar energia,  ajudarà a aconseguir i consolidar els 
objectius de reducció d’emissions de CO2 els anys vinents, alhora que es posicionarà 
com a ciutat capdavantera en l’ús de les tecnologies de gestió intel·ligent.  
 
Estat: la Junta de Govern Local ha aprovat la sol·licitud d’aquesta via de finançament 
europeu. S’ha elaborat un document amb els condicionants bàsics del projecte i s’ha 
enviat a l’EEEF. 

 
Índex de sostenibilitat 

Consisteix en l’elaboració d’un índex sintètic que reculli els principals indicadors de 
sostenibilitat i que pugui servir per veure com evoluciona la ciutat de Mataró i que 
pugui servir per a la presa de decisions i la posada en marxa de projectes i mesures 
correctores. 
 
Estat: s’ha recopilat informació i s’ha contactat amb una professora de la UPF al 
Tecnocampus per elaborar aquest índex de manera conjunta. 

 
 
Nit de la Sotenibilitat 

Aquesta iniciativa hauria de servir per posar en valor totes aquelles iniciatives 
sostenibles impulsades a la nostra ciutat. Entitats, començos, industries, escoles, etc. 
que hagin impulsat iniciatives sostenibles podrien ser reconegudes en aquest acte.  
 
Estat: no està desenvolupat. 
 

 
Certificat de sostenibilitat 

Consistiria en un reconeixement en forma de diploma i/o adhesiu per reconèixer 
iniciatives sostenible i que es podrien lliurar la Nit de la Sostenibilitat. 
 
Estat: no està desenvolupat. 



 

  

 
 
1a Jornada d’estalvi i eficiència energètica 

Consisteix en la realització d’una jornada per posar en comú iniciatives, bones 
pràctiques, tecnologia, mètodes, etc de gestió energètica. Hauria de ser un punt de 
trobada entre oferta i demanda amb la idea d’incentivar l’eficiència energètica a la 
ciutadania en general i a la indústria i al comerç en particular. 
 
Estat: no està desenvolupat. 

 
 
Casa Capell 2.0 

La posada en marxa de la Casa Capell respon al 8è dels objectius de l’aprovada 
“Estratègia d’educació per al desenvolupament sostenible”. El punt de partida 
d’aquesta estratègia és el propòsit de sumar esforços, coordinar iniciatives i 
sistematitzar el treball que ja s’està fent en aquest sentit a la nostra ciutat. Es tracta, 
doncs, d’un projecte interdisciplinar i adreçat a tota la població de Mataró que 
requereix de processos, metodologies i estratègies per poder-lo impulsar amb 
resultats. I tota aquesta complexitat inherent la volem gestionar a través del que hem 
anomenat Casa Capell 2.0 per tal de destacar aquesta interacció que li és 
imprescindible.  
 
Estat: Actualment s’estan duent a terme diverses accions i projectes encaminats a 
l’objectiu comú de la sostenibilitat, però és necessari ampliar-los i donar a tot plegat 
una coherència i contextualització estratègica de la Casa Capell i el seu entorn de 
treball a escala local.  
 
 
Pla de Comunicació 

Cal situar la Casa Capell en l’imaginari col·lectiu de la ciutadania de Mataró, i 
aconseguir que esdevingui realment el centre referent en assessorament, informació, 
formació i recursos, de sostenibilitat a Mataró. Per assolir aquest ambiciós objectiu, a 
més de consolidar aquests serveis i oferir-los de forma diligent, ens és imprescindible 
dissenyar i impulsar un pla de comunicació que ens permeti assolir presència, 
credibilitat i eficiència en la nostra gestió i servei públic.  

 
Estat: Des de la posada en marxa de la Casa Capell s’han impulsat les estratègies de 
comunicació que són factibles amb els mitjans, recursos i canals disponibles 
actualment. Tots ells són necessaris de seguir emprant i mantenint, però ens cal 
adoptar també nous mitjans i canals 2.0 que ens permetin arribar a altres perfils i 
procedències d’usuaris, a col·laborar i interactuar amb la resta d’agents de la 
sostenibilitat, a compartir i democratitzar el coneixement generat a la Casa Capell, etc. 
I caldrà fer-ho planificadament a través d’un Pla de Comunicació que a la seva vegada 
estigui contextualitzat dins de l’estratègia Casa Capell 2.0.  

 

6.- Contractes de serveis i convenis 

Encàrrecs tercers 
 

 Programa educatiu Mataró Sostenible 

 



 

  

 

Contracte programa Ajuntament - Aigües de Mataró 
 

 Gestió de la casa Capell 

 Analítiques del Laboratori municipal 

 Quota CONGIAC 

 

Convenis 
 

 Subvenció nominativa amb la Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques 

(SPAS) 

 Subvenció nominativa amb l’Associació d’hortolans Bon recés (fins a 2014) 

 Conveni Estratègia SIM amb Aigües de Mataró 

 Conveni Estratègia SIM amb PUMSA 
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LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I D’ACTIVITATS: 
Consideracions generals 

 
L’any 2011 es va portar a terme una re organització de l’Àrea de territori i Via 
Pública que, entre d’altres aspectes, varen afectar al Servei d’Habitatge i de 
llicències d’obres i al Servei de Medi Ambient i de llicències d’activitats, segons 
la nomenclatura del moment. Pel que fa a les llicències, es va crear un servei 
específic, el Servei de Llicències, que englobava la secció de llicències d’obres,  
i la secció de llicències d’activitats dels anteriors dos serveis. L’objectiu era 
agrupar sota un mateix comandament dos activitats  lligades i de gran 
transcendència tant  pel ciutadà com pel desenvolupament de les estratègies 
per a la promoció econòmica de la ciutat. Es partia de la base que tant les 
llicències d’obres i les d’activitats són eines molt valuoses per la dinamització 
econòmica e la ciutat. 
 

 

 

Aspectes a treballar i resoldre: 



 

  

-  endegar una tasca de benchmarking, per analitzar les millors 

experiències, com són els casos de Barcelona i Sant Cugat. 

- Completar els treballs de sistematització de les ordenances per facilitar  

l’ implementació de solucions informatitzades que facilitin les consultes i 

la gestió de les llicències tant pels propis funcionaris com, sobre tot, pel 

ciutadà. 

- Ordenar i informatitzar els expedients. En general disposar d’eines de 

gestió informatitzades actualitzades i eficients. 

- Completar l’encaix del personal d’atenció al públic amb l’Oficina Mataró 

empresa (OME) 

- Completar els treballs de re organització  per donar resposta a les noves 

demandes en el sentit de millorar l’eficiència en el servei. 

- Ordenar les competències del servei de llicències per depurar allò que 

no li és propi i gestiona i assumir el que li és propi i no gestiona. 

- Incrementar el nombre de tècnics de l’àmbit de llicències d’activitats. 

- Completar els treballs d’unificació del cos d’inspectors. 

 
  



 

  

 

SERVEI DE LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS 

 
 

1.-  Funcions 
 
La funció del Servei de Llicències és tramitar, d’acord amb la normativa vigent, 
les llicències d’obres i d’activitats sol·licitades pels ciutadans/es. Per tal de 
complir amb les seves funcions, el Servei es divideix en tres seccions:  

a) Secció d’Atenció i Informació de Llicències 
b) Secció de Llicències i Disciplina d’Obres  
c) Secció de Llicències i Disciplina d’Activitats  

 
a) Secció d’Atenció i Informació de Llicències 
 
Les dades de feines realitzades són: 
 
Informació urbanística  
 

 
 
Aquesta informació s’ha començat a donar amb cita prèvia i per correu 
electrònic, per part del tècnic/a urbanístic/a, per tal d’agilitzar-la. 
 
 
Informacions de llicències d’obres  
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Informacions de llicències d’activitats  
 

 
 
A la Secció d’Atenció i Informació de Llicències, durant el 2015 hi ha hagut una 
disminució en el nombre de personal adscrit.  
 
Per una banda, una administrativa ha marxat de la Secció i del Servei, i per una 
altra, la creació de l’OME (Oficina Mataró Empresa) ha fet que un altre 
administratiu/va marxi a les seves oficines diàriament. Per això, la secció s’ha 
quedat amb 3 administratius/ves efectius/ves, cosa que provoca cues en 
l’atenció al públic. 
 
Però per altra banda, alguns dels tràmits vinculats a empreses o emprenedors 
s’han traslladat a l’OME, amb l’intenció de que paulatinament es traslladin tots i 
es descongestioni l’atenció i informació de llicències. 
 
Temes pendents de resoldre 
 
a) S’estan realitzant registres per altres serveis, actuant com una OFIAC, i això 
no és feina intrínseca de Llicències. Les dades són: 
 

 
 

Informacions activitats

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2011 2012 2013 2014

any

n
º 

in
fo

rm
ac

io
n

s

Registres per altres Serveis

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2011 2012 2013 2014

any

n
º 

re
g

is
tr

e
s



 

  

b) Un altre tema a resoldre és la gestió de consulta i còpies d’expedients 
vinculats a llicències d’obres i activitats que es troben a l’Arxiu municipal; 
entenem que seria molt més eficient per l’ajuntament que aquests expedients 
es consultessin directament al propi Arxiu. 
 
 
b) Secció de Llicències i Disciplina d’Obres 
 
Les dades de feines realitzades són: 
 
 
Expedients de llicències d’obres 
 

 
 
 
Expedients disciplinaris de llicències d’obres 
 

 
 
En relació al personal adscrit a la Secció, es disposa de 3 tècnics, 3 
administratives, 1 assessora jurídica i 3 inspectors/es compartits amb la Secció 
de llicències d’activitats. 
 
Temes pendents de resoldre 
 
S’estan realitzant tasques que no són competència de Llicències d’obres:  
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a) Autorització de graffitis. Segons el Decret  d’Alcaldia 1169/2009, el 
Servei emissor d’aquesta autorització és Mobilitat 

 
b) Inspeccions d’habitabilitat. Aquestes tasques correspondrien a la Secció 

d’Habitatge - Servei d’Urbanisme, Patrimoni i Habitatge. 
 

c) Inspeccions de reagrupament. Aquestes tasques correspondrien a la 
Secció d’Habitatge - Servei d’Urbanisme, Patrimoni i Habitatge. 
 

c) Secció de Llicències i Disciplina d’Activitats 
 
Les dades de feines realitzades són: 
 
 
 
Expedients d’activitats  
 

 
 
 
 
Expedients disciplinaris d’activitats  
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Terrasses de bars i restaurants  
 

 
 
 
 
Ocupacions de la via pública vinculades a activitats (diferent de Terrasses de 
bar) 
 

 
 
 
A la Secció de Llicències i Disciplina d’Activitats, durant el 2015 hi ha hagut una 
disminució en el nombre de personal adscrit. En concret 2 tècnics i 1 
administrativa han marxat de la Secció i del Servei, cosa que ha deixat una 
necessitat evident de personal sobretot en l’àmbit tècnic (el nombre 
d’Ocupacions de Via pública i de terrasses de bars i restaurant han crescut 
considerablement i s’han de resoldre amb els mateixos tècnics que informen 
els expedients d’activitats i els disciplinaris associats). 
 
Temes pendents de resoldre 
 
Un tema a resoldre és l’actualització del programa informàtic un cop s’aprovi 
definitivament la nova Ordenança d’activitats, cosa que ja està prevista amb el 
Servei d’Informàtica. 
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També s’haurà de resoldre que s’estan realitzant tasques que no són 
competència de Llicències d’activitats:  
 

a) Pla d’usos de la platja 
Per a l’elaboració del Pla d’usos de temporada de la platja, el Servei de 
llicències no disposa de les pautes o interessos de promoció econòmica o 
de ciutat requerides per a planificar-lo 
 
b) Informe previ a l’autorització de les fires de barri 
Segons el Decret d’Alcaldia 1169/2009, els Serveis emissors d’aquest 
informe són Mobilitat, Espais Públics i Promoció Econòmica. 
 
c) Autoritzacions de venda no sedentària 

- Castanyes 
- Palmes i palmons 
- Sabres de Sant Simó 
- Flors de tots sants  

La venda no sedentària pertany a la regulació de Comerç, per tant el Servei 
de Llicències no és competent per emetre les autoritzacions.  
 
d) Retirada de terrasses de bars i restaurants per necessitats d’altres 
Serveis 
Segons l’assessora jurídica del Servei, la retirada de terrasses de bars i 
restaurants per necessitats d’altres Serveis correspon a aquests mateixos 
serveis. 
 
e)Mapa de soroll 
L’elaboració del Mapa de soroll de la ciutat implica a diferents serveis, com 
ara el de Mobilitat; no és competència només de Llicències d’Activitats. A 
més, el Servei que coneix els requisits mediambientals que s’han de 
requerir al respecte és el Servei de Sostenibilitat.  

 
 

2.- Recursos contenciosos-administratius en tràmit 
 
- 547/2010, ASSOCIACIÓ AMBIENTAL OIKOS, Central telefònica Camí del 
Mig, 18. Sol·liciten tancament instal·lació i indemnització per danys i perjudicis 
 
- 58/2013, TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA, Cessament activitat estació 
base Passeig Rengle, 5  
 
- 402/2014, QUITERIA MARTÍNEZ JIMENEZ, Indemnització per danys i 
perjudicis pel tancament d’un centre d’intercanvi de parelles al Carrer Montalt, 7 
 
- 547/2014, MARC PRUNA SERRA, Denegació legalització construcció. 
(pendent sentència)  
 
- 57/2014, JACINTO ARCOS RAMOS, Retorn fiances càrregues urbanístiques. 
(pendent sentència) 
 



 

  

 

3.-  Projectes en curs 
 
a) Ordenança municipal d’Activitats (Pendent aprovació final) 
 
L’Ordenança està basada en l’Ordenança tipus d’intervenció ambiental 
aprovada per la Diputació de Barcelona. Els aspectes motivadors de la seva 
aprovació són: 
 
- Homogeneïtzar la documentació que han de presentar els usuaris de tota la província 
de Barcelona que vulguin iniciar una activitat econòmica 
 
- Facilitar la implantació d'activitats econòmiques en el territori, amb la incorporació 
d'un nou tipus de llicències, les anomenades "Declaracions responsables", que 
minimitzen els tràmits per a activitats de petites dimensions i impactes 

 
- Actualitzar l'actual Reglament d’Activitats de Mataró, vigent des de 2008, amb 
l'adaptació a la Llei catalana 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats 
 
 

b) Ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs socials de 
cànnabis i de les condicions d'exercici de la seva activitat a la ciutat de 
Mataró (En periode d’informació pública) 
 
L’Ordenança té l’objectiu de regular l'obertura de clubs socials de cànnabis a 
Mataró. Els principals aspectes que es regulen són: 
 
- L’emplaçament, limitat a una distància mínima entre locals d'aquest tipus i 
entre locals d'aquest tipus i centres de salut i/o educatius. 
  
- Les condicions dels locals, com ara estar inscrit al Registre d'associacions o 
controlar l’accés de menors al local. 
 
 

 4.-  Recursos humans  
 
Respecte els Recursos humans, ja hem comentat per seccions els aspectes 
clau. Cal insistir, però, en la necessitat de personal tècnic a la Secció de 
Llicències i Disciplina d’Activitats.  
 
Segons l’estudi realitzat pel consultor Albert Galofré en data de desembre de 
2014, “Si ens atenem nomes a la situació actual és evident que manca 
personal, ja que nomes amb la Cap de Secció i un Tècnic Mitjà, no serà 
possible posar al dia l’actual embús d’expedients pendent d’informe, que en lloc 
de disminuir es veurà previsiblement incrementat. Per tant és necessari cobrir 
ràpidament una plaça de Tècnic Mitjà, Enginyer Tècnic, que, per altra part, i 
una vegada comenci a estar normalitzada la situació d’endarreriment haurà de 
donar suport a les tasques d’inspecció d’activitats”.  
 
 



 

  

5.-  Previsió de temes que s’hauran d’afrontar durant el 2n 
semestre del 2015. 
 
Tal i com s’ha argumentat anteriorment a l’informe, al Servei de Llicències, i per 
tal que pugui treballar més eficientment, queden els següents temes pendents: 

- Cobrir una plaça de Tècnic Mitjà, Enginyer Tècnic per a la Secció de 
Llicències i Disciplina d’Activitats 

- Actualització del programa informàtic un cop s’aprovi definitivament la nova 
Ordenança d’activitats 

- Traspassar la informació i l’atenció de llicències vinculada a empreses i/o 
emprenedors a l’OME  

- Deixar de realitzar registres per altres serveis, per part de la Secció d’Atenció i 
Informació de Llicències 

- Traspassar la gestió de consulta i còpies d’expedients vinculats a llicències d’obres i 
activitats a l’Arxiu municipal 

- Traspassar la gestió de consulta i còpies d’expedients vinculats a llicències d’obres i 
activitats que es troben a l’Arxiu municipal al propi Arxiu 

- Traspassar les tasques d’autorització de graffitis al servei competent  

- Traspassar les tasques d’inspeccions d’habitabilitat i reagrupament al servei 
competent 

- Traspassar les tasques del Pla d’usos de la platja al servei competent 

- Traspassar les tasques de les Fires de barri al servei competent 

- Traspassar les tasques de les autoritzacions de venda no sedentària al servei 
competent 

- Traspassar les tasques de les retirades de terrasses de bars i restaurants per 
necessitats d’altres Serveis al serveis corresponents 

- Traspassar la gestió del Mapa de soroll al servei competent 
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GESTIÓ AGRÍCOLA I FORESTAL: comentaris generals 
 
El sòl agrícola i forestal no té assignat un servei concret per a la seva gestió: 
Protecció Civil, Llicències, Promoció econòmica, Urbanisme, Llicències, entre 
d’altres, tenen competències sobre aquests territoris. Cap d’ells, però, en té la 
responsabilitat de la totalitat,  es a dir, cap d’ells se’n responsabilitza del 
conjunt, perquè no s’ha tingut  una estratègia pel conjunt del sòl agrícola i 
forestal, cosa que, dissortadament, no és exclusiva d’aquest àmbit ni d’aquest 
ajuntament. Podem afirmar que el que es fa és la suma de les accions dels 
diferents serveis, sense objectius i estratègia conjunta. Hi ha un buit 
organitzatiu sobre un territori que representa quasi els dos terços del terme 
municipal. 
 
El projecte de gestió del sòl agrícola i forestal, s’emmarca en l’estratègia per a 
la sostenibilitat que hem impulsat des de l’àmbit de Medi Ambient, actualment  
Servei de Desenvolupament Sostenible, i des del Servei d’Urbanisme i 
Habitatge. 
Per formalitzar aquesta estratègia, l’any 2012 és va crear  “Sostenibilitat 
integrada, Mataró” , SIM, com una marca, sota la qual poder integrar, ordenar i 
prioritzar totes les accions municipals orientades a la sostenibilitat en les 
polítiques de creació d’activitat econòmica i, per tant de llocs de treball; d’estalvi 
i eficiència energètica i les polítiques de cohesió social. 
Es tracte de considerar les estratègies per a la sostenibilitat com a polítiques de 
naturalesa absolutament  transversals, és a dir, que  afecten a la totalitat de 
l’organització municipal i a la totalitat del municipi. 
A través d’aquesta óptica, es planteja el projecte pel sòl agrícola i forestal.  
El sòl agrícola i forestal de Mataró, que representa, aproximadament, els dos 
terços del terme municipal, és una part estratègica de Mataró. El projecte de 
Gestió  sobre aquests espais, té per objectiu potenciar-los  com espais de 
dinamització econòmica del municipi: L’espai agrícola i forestal entès com un 
àmbit per a la promoció econòmica, turística i cultural de Mataró. 
El projecte de Gestió del sòl Agrícola i Forestal, parteix de l’ hipòtesi que els 
territoris, com les empreses, competeixen i, en conseqüència, els territoris com 
les empreses s’han de gestionar per competir més i millor. 
Una gestió dinàmica, especialitzada i contínua: Gestió del territori per 
extreure’n tot el potencial d’activitat que hi atresora:  
Si assegurem l’activitat en un territori, estarem en disposició de garantir  la 
qualitat d’aquest territori i, en conseqüència,  la generació de més activitat. És 
entendre el sòl agrícola i forestal com un actiu de Mataró per potenciar les 
seves polítiques orientades a la sostenibilitat econòmica, social i medi 
ambiental del municipi. 
 
 
 
 
 
 



 

  

Qüestions a respondre: 

Per articular un pla d’acció sobre el sòl agrícola i forestal, cal partir d’un 
coneixement del medi imprescindible per fixar-ne objectius, estratègies i 
accions. Aquest coneixement el podríem objectivar a través de les respostes a 
quatre preguntes claus: 
1.- Que volem potenciar?.  Reconèixer, identificar i categoritzar els valors, que 
volem desenvolupar.   
2.- Que volem evitar o reconduir?. Reconèixer, identificat i categoritzar els 
errors que s’han comés i les seves causes. 
3.- Quins instruments disposem?. Identificar els instruments de tota naturalesa 
que ens poden ajudar: instruments urbanístics, de promoció econòmica, 
turística i cultural, d’intermediació i coordinació, jurídics, etc. 
4.- Que es pot fer? Identificar els sectors econòmics, turístics i culturals que es 
poden desenvolupar i potenciar en aquet tipus d’espais. 
5.- Quins recursos disposem? . Identificar els recursos econòmics i humans i 
els marges disponibles per endegar estratègies de gestió públic – privat. 
 
Les respostes s’han d’articular mitjançant un pla d’acció,el  Pla de promoció 
del sòl agrícola i forestal de Mataró, que s’ha de construir sota tres 
premisses bàsiques: 
1.-  Que es faci amb la participació de tots els actors implicats i interessats, en 
particular i en especial els professionals de la pagesia. 
2.- Que sigui un instrument eficaç que ens permeti incentivar, promoure i 
potenciar l’activitat econòmica, turística i cultural. 
3.- Que tingui objectius clars i assolibles i amb un pla d’etapes calendaritzat, 
amb assignació de recursos i responsables. Un pla avaluable i amb 
mecanismes de control i seguiment. 
 
Pla de promoció del sòl agrícola i forestal de Mataró 

Que s’ha fet fins ara? 
Des del punt de vista urbanístic s’han tramitat i aprovat dos instrument que han 
de ser  de la màxima utilitat pel desenvolupament del pla. 

- La Modificació Puntual del Pla General de Mataró per l’àmbit del sòl no 

urbanitzable que, entre d’altres coses, posa l’accent en l’activitat 

agrícola, entesa com activitat principal a la qual han d’anar supeditades 

qualsevol altra activitat que s’hi vulgui instal·lar i que permeti la 

normativa urbanística. Però, també, regula les activitats 

complementàries i compatibles amb l’agrícola. Aquesta modificació està 

aprovada definitivament a la data del present informe. 

- El Pla especial de masies i cases rurals que te per objectiu fixar els usos 

en les construccions existents d’acord amb el catàleg d’activitats 

admeses en el sòl agrícola i forestal. Aquest pla especial està pendent 

d’aprovació d’un text refós que ens ha demanat la Comissió d’Urbanisme 

de Barcelona. 

 
 



 

  

Des del punt de vista organitzatiu, l’estructura és de recent creació i està en les 
primeres fases  de rodatge. A principis de 2014, es va nomenar a la Sra. Rosa 
Busqué com a responsable del pla i a qui es va encarregar el desenvolupament 
de  l’esquema que s’explica mes amunt. Aquest encàrrec, no es circumscribeix, 
exclusivament, a la redacció del pla, sinó al que podríem anomenar la gestió 
del sòl agrícola i forestal: la gestió de sòl agrícola i forestal entesa com un 
projecte transversal que s’ha d’articular i estructurar dins l’organització 
municipal. 
Aquesta figura organitzativa s’ha pensat per arribar a ser el referent municipal a 
la zona agrícola i forestal de Mataró,  per a tots aquells aspectes relacionats 
amb la seva promoció econòmica. En aquest sentit és una figura més lligada 
amb els serveis de promoció econòmica de la ciutat que amb els de territori, 
però necessariament coordinats  els uns amb els altres.  
En aquests moments inicials del projecte, la Sra. rosa Busquè està cobrint un 
àmbit desatès des del punt de vista organitzatiu. Aspectes com la gestió de les 
finques forestals municipals, o de les finques agrícoles municipals, la gestió 
dels horts urbans, la gestió del contracte del bosc Vertical, etc. no tenien cap 
servei de referència. Es tracte, però, de no quedar-se en aquest estadi, perquè 
si fos així estaríem perdent l’oportunitat de re flotar i dinamitzar una part 
estratègica del municipi: es tracte de no quedar-se en aquest estadi, que 
podríem anomenar anecdòtic. 
Com a projecte transversal, que és, s’ha d’articular el seu encaix amb el conjunt 
de l’organització, i com a projecte, amb una incidència directa en el territori, 
caldrà un pla de participació ciutadana que ordeni les seves demandes. 
  
Actualment el grup està format per la Sra. Rosa Busqué i per una 
administrativa. 
En aquest període de quasi un any i mig, s’han fet tasques de recopilació de tot 
tipus de normatives aplicables al sòl no urbanitzable, recopilació d’iniciatives 
municipals que tinguin o hagin tingut relació amb aquest tipus de sòl i 
recopilació d’experiències d’altres municipis o organismes en l’àmbit de la 
gestió d’aquests tipus de sols. També, s’ha dissenyat una enquesta per passar 
als propietaris de la que, a data d’avui, n’estem rebent les respostes. 
Per altra banda la responsable del projecte ha elaborat un primer esborrany de 
pla, que encara que no ha estat analitzat ni debatut, podrà  servir de punt de 
partida per a la seva fase de redacció. Tot i així, aquesta proposta li manca 
claredat, ordre, visió estratègica i l’encaix amb el conjunt de l’organització. 
Aquest projecte, està en la seva fase embrionària, el creixement del qual passa 
per un debat en profunditat amb l’equip de govern que no s’ha pogut fer fins la 
data d’avui. En la mesura que s’entengui el potencial del projecte i s’adopti com 
objectiu polític, aquest projecte de gestió podrà seguir endavant. 

 

  



 

  

UNITAT DE GESTIÓ AGRÍCOLA I FORESTAL 

1.- El projecte 
 
Aquest projecte pretén establir el marc per a la promoció d’activitat econòmica 
(primària i de serveis) en l’àmbit del sòl no urbà, en un moment on l’activitat industrial 
que havia caracteritzat el teixit productiu de Mataró ha quedat definitivament en un 
segon terme i el turisme i la sostenibilitat són valors en plena expansió.  
 
El projecte és centra en el sòl no urbanitzable del terme municipal de Mataró, comprès 
majoritàriament:  
 

en l’àmbit del “Pla Especial de protecció del medi físic i del paisatge de les 
serres del Montnegre-Corredor” (serralada de Marina) efectiu des de la seva 
publicació al D.O.G. l’1 de juny de 1990. Aquest àmbit compta amb la tutela per 
part de la Diputació de Barcelona, la qual cosa li garanteix un degoteig constant 
d’activitats i accions de preservació i potenciació. 

 
en l’àmbit definit com de desenvolupament agrícola de les Cinc Sènies – Mata – 
Valldeix que el Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró preveu des de la seva 
primera aprovació a l’any 1996 i que a dia d’avui encara està pendent de tramitar-
ne el corresponent Pla Especial. Al 2002 es va redactar un Pla Especial per aquest 
àmbit que no va passar de l’aprovació inicial. A aquest àmbit, malgrat està protegit 
pel “Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner”, li manquen els instruments que 
permetin el degoteig constant d’activitats i accions de preservació i potenciació. 

 
i concretament en la necessitat d’incidir en aquest segon àmbit de desenvolupament 
agrícola de les Cinc Sènies – Mata – Valldeix  amb  gran potencial econòmic,  
mediambiental i sociocultural i que està immers en un procés de degradació per 
causes variables al llarg del temps, com són: 
 

La proliferació d’usos indeguts : industrials, d’emmagatzematge de materials de 
construcció…  
En un estudi realitzat l’any 2008 es varen detectar 56 usos indeguts en aquest 
àmbit (13 expedients disciplinaris incoats). Les adquisicions de terrenys amb 
finalitats especulatives quan l’àmbit de les Cinc Sènies estava qualificat de Sòl 
urbanitzable programat amb una  propietat del sòl desvinculada de la producció 
agrícola, probablement, ha estat la causa d’aquesta proliferació d’usos indeguts. 
 
L’alt preu de mercat de les propietats agrícoles d’aquest àmbit per causes 
variades, entre altres :  

 L’expectativa d’inversió estrangera merament especulativa (inversors 
russos, xinesos…). 

 La dificultat de desvincular la terra conreable de les construccions, 
habitatges, que tenen la majoria de les finques. 

 
La manca de política de manteniment i priorització de la xarxa de camins. Els 
torrents que tenen la doble funció hídrica i viaria estan en la seva majoria envaïts 
per la canya americana no només els marges sinó també en les lleres i aixó els fa 
impracticables. L’accessibilitat necessària a les finques amb producció agrícola la 
asseguren els propis pagesos i al seu càrrec.  
Existeixen dos estudis al respecte :  



 

  

 un del 2003  Xarxa bàsica de camins rurals de Mataró (inventari , estat i 
propostes de manteniment) i 

 un altre del 2007, Proposta de pla d’ús públic del rodal de Mataró. 
 

L’existència d’uns 140 habitatges en aquesta zona, molts d’ells, desvinculats de 
la producció agrícola. 

 
En el marc de l’objectiu de PAM 3.1.5 de promoure el sòl no urbanitzable amb criteris 
de productivitat que n’assegurin la protecció, preservació i la qualitat paisatgística, cal 
potenciar els valors econòmics, mediambientals i socioculturals ja existents com 
són:  
 

 Un teixit productiu agrari, sòlid, amb ganes d’expansió. 
 La tendència de joves emprenedors a incorporar-se a aquest teixit productiu 

agrari. 
 Les explotacions ecològiques. 
 Explotacions que fan venda directa. 
 Les construccions de valor arquitectònic i arqueològic disseminades pel 

territori. 
 Els elements naturals d’interès, també, disseminats pel territori. 
 Les especies i cultius autòctons de gran qualitat. 

 
I crear-ne de nous que incorporin valor afegit com : 
 

 Implicar a tota la ciutadania en la cura, coneixement i gaudi del sòl no urbà. 
 Adoptar mesures per evitar els conflictes que generen la superposició dels 

usos productius amb els lúdics -discriminació de camins-. 
 Dotar d’un marc jurídic que permeti rendibilitat, al màxim, les finques existents 

a través d’usos sostenibles. 
 
Per fer això possible, cal crear serveis de gestió pública, amb estreta relació i 
complicitat amb els agents afectats, que donin impuls, continuïtat i solidesa a les 
accions a emprendre per a la potenciació d’aquest espai. La tasca a realitzar no pot 
ser puntual sinó que ha de ser continuada i es a través d’aquests serveis públics que 
se’n pot garantir la continuïtat.  
 
Estratègicament aquesta promoció s’ha de fer incidint en el tres elements bàsics que 
incideixen en el procés productiu: 

  
 
I això cal fer-ho en total complicitat amb els agents afectats i als que va dirigit el 
projecte que són tan l’administració, com la ciutadania en general i els professionals 
productors, a través de les seves organitzacions i associacions.  
 
 
 
 

El territori 

El producte La professió 



 

  

Balanç 2014-2015 
 
El projecte comença el març de 2014 tutelat directament pel coordinador de l’Àrea de 
Servei Territorials i amb l’assignació d’un TAE per al seu desenvolupament. 
 
Desprès d’uns mesos d’autoformació, recopilació de dades i antecedents les accions 
iniciades i el seu grau de desenvolupament són les següents : 
 

1. En el camp de gestió del TERRITORI 
 

1.1.- Potenciar el territori productiu: 
 

Gestió de les finques forestals municipals 
 

 Pla de gestió de les finques forestals municipals                  

 Incorporació de l’ajuntament a l’Associació de Propietaris                 

 Forestals. 

 Execució del pla de gestió de les finques forestals  
 
Gestió de les finques forestals privades 
 

 Sessió informativa per presentar als privats l’Associació de 
Propietaris forestals                  

 
Gestió de les finques agrícoles municipals 
 

 Concurs per a l’explotació de la finca del torrent de Vallgiró 

 Concurs per a l’explotació de la finca de la Riera de can Gener 
 
Recuperació de zones privades degradades amb activitats sostenibles 
 

 Millora i posta en producció de la finca de can Portell Nou 
...............  

 
Creació i gestió d’un banc de terres 
 

 Presa de dades de finques ermes i interessats en conrear-les 
........  

1.2.- Valorització d’itineraris paisatgístics  
 

Pla Especial de l’Anella verda  
 

1.3.- Valorització del patrimoni natural 
 

Inventari del patrimoni natural 
  



 

  

 

1.4.- Fomentar la creació de “grups de custodia del territori” 
 

Contractes de custodia vinculats a la tramitació de Plans Especial per ampliació 
d’usos a les masies i cases rurals 
 

 Contracte custodia zona forestal Can Ribot  

 Contracte de custodia bases reproducció amfibis can Ribot 

2.- En el camp de potenciar l’emprenedoria PROFESSONAL 
 
2.1.- Creació d’un marc legal que ampliï els usos 
 
 Aprovació del Pla Especial de Masies i Cases Rurals 
 
2.2.- Potenciar la formació en el currículum formatiu de la ciutat 
 
 Estudiar la viabilitat de fer cursos de formació agrària 
 

3.- En el camp de donar a conèixer el PRODUCTE 
 
3.1.- Potenciar el producte local 
 
 Publicitar el producte local: “Collits a casa” 

4.- Altres projectes complementaris situats en sòl urbà 
 
4.1.- Horts Urbans 
 
 Adjudicació concessions Bon Recés període 2014-2019 
 
4.1.- Buits urbans 
 
 Inventari de solars de titularitat pública per a cessió a entitats 
 
 



 

[Inseriu Àrea o Departament] 
[Inseriu adreça. Codi i localitat] 
[Inseriu telèfon] [Inseriu Fax] 
[Inseriu adreça electrònica] 

Ajuntament de 
Mataró 

 
 
 
 
FUNCIONS DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ 
 
El Servei de Comunicació està format per 7 funcionaris de carrera que ocupen llocs de treball de 
caràcter tècnic i amb formació acadèmica superior, és a dir, amb llicenciatures universitàries 
relacionades directament amb la comunicació corporativa. Concretament, les titulacions 
acreditades per aquest personal són llicenciatures de Ciències de la Informació i/o Comunicació, 
Publicitat, i Belles Arts.  
 
Les seves funcions són:  
 
- Informar sobre els assumptes i serveis municipals a través dels mitjans propis de l’Ajuntament 
de Mataró, ja sigui la web www.mataro.cat, les notes de premsa o les xarxes socials (twitter, 
facebook) o qualsevol dels suports de comunicació institucional que s’estableixin (cartelleria, 
opis, banderoles, díptics, etc). 
 
- Fer seguiment de la informació publicada sobre l’Ajuntament, ja sigui a través de les edicions 
dels mitjans de comunicació en paper o digital com de les xarxes socials (twitter, facebook). 
 
- Construir els continguts (de text o gràfics) que siguin necessaris per traslladar la informació a 
la ciutadania. 
 
- Vetllar per l’aplicació del Manual d’Imatge Corporativa i el Manual d’estil de l’Ajuntament de 
Mataró. 
 
- Realitzar fotografies per a la seva difusió a través dels diferents mitjans de l’Ajuntament o 
supervisar l’encàrrec dels serveis de fotografia professional que puguin ser necessaris. 
 
- Dirigir, dissenyar i col·laborar en la presentació d’actes públics organitzats per l’Ajuntament. 
 
- Assessorar i donar suport als diferents serveis municipals en la comunicació d’obres i serveis 
municipals.  
 
 
 
TEMES IMPORTANTS PENDENTS DE RESOLDRE AMB DATA JUNY 2015 
 
-Implementació plataforma de gestió de xarxes socials i formació a tots els administradors per 
administrar tots els comptes i perfils institucionals des de la mateixa plataforma amb l’objectiu 
de fer una millor gestió de passwords, agilitzar la feina i ser més efectius. 
 
-Implementació d’un nou sistema i format d’agenda de convocatòries per als periodistes per 
millorar el rendiment i la imatge del sistema de mailing massiu actual. La utilització de 
l’aplicació Benchmark no només millorarà la comunicació de la convocatòria sinó que reportarà 
informació estadística de balanç i impacte de cada enviament. 
 
-Actualització de la senyalització servei de temporada de platges, després de l’adjudicació de les 
noves guinguetes. 



 

 
 
PREVISIÓ DE TEMES QUE S’HAN D’AFRONTAR DURANT EL 2N SEMESTRE 2015 
 
Campanyes de comunicació importants: 
 
-Campanya de promoció comercial del centre, organitzada per la Direcció de Promoció 
Econòmica en col·laboració amb la Unió de Botiguers. Finançada pel fons FEDER en el marc 
del projecte de remodelació de la plaça de les Tereses i el carrer de Cuba.  Data de sortida: 2a 
quinzena de juny. 
 
-Festa al Cel 2015, organitzada per l’Ajuntament i l’Aeroclub Barcelona Sabadell el 19 i 20 de 
setembre. Coordinació del dispositiu de comunicació amb la resta de dispositius de 
l’Ajuntament, especialment el de mobilitat. Producció de les peces publicitàries durant el mes 
de juliol i sortida de la campanya: 1 de setembre.  
 
Altres campanyes: 
 
-Festa al Port. Juny 
-Arribada de la Flama del Canigó-Sant Joan. Juny 
-Cafè de Mar: Viver i activitats. Juny 
-Collits a Casa. Juliol. 
-Festival Internacional d’Orgue. Juliol 
-Les Santes. Juliol 
-Estiu: Rutes i platges. Juliol-Agost 
-Tast de Jazz..Agost 
-Eleccions al Parlament de Catalunya. Setembre 
-Portal Gaudí. Setembre  
-Diada Nacional de Catalunya. Setembre 
-Piscina Municipal. Setembre 
-Espai Gatassa. Activitats trimestrals. Setembre-Octubre 
-Promoció del comerç. Octubre 
-Portes obertes centres de gent gran. Octubre 
-Activitats formatives per gent gran. Octubre 
-Collits a Casa: Productes tardor. Octubre 
-Aniversari  Ferrocarril. Octubre 
-Lluís Companys. Octubre 
-Jornades Salut i Alimentació. Octubre 
-25 N. Contra la violència masclista. Novembre 
-Campanya de Nadal. Novembre-Desembre 
 
 
 
Mataró, 29 de maig de 2015 
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1. Organigrama d’AMSA 
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2. Índex de serveis  
 
 
ÀREA ADMINISTRACIÓ I FINANCES: 
Recursos humans 
Comptabilitat i finances 
Contractacions i control pressupostari 
Serveis Jurídics 
 
ÀREA OPERACIONS: 
Estudis Tècnics i Abastament 
Clavegueram 
Oficina tècnica i projectes 
Producció i manteniment 
 
ÀREA ATENCIÓ AL CLIENT I FACTURACIÓ: 
Lectures i inspeccions i connexions d’aigua i clavegueram  
Contractació 
 
ÀREA DE SISTEMES DE INFORMACIÓ: 
Sistemes informàtics per l’activitat de l’empresa 
Protecció de dades 
Sistema d’Informació Geogràfica 
 
LABORATORI: 
Microbiologia 
Qualitat 
Química 
 
DEPARTAMENT de QUALITAT, MEDI AMBIENT I COMUNICACIÓ: 
Qualitat 
Responsabilitat Social Corporativa 
Medi Ambient 
Comunicació  

 
SERVEIS directes AL CIUTADÀ 
 
Atenció al client, contractació, escomeses, altes i baixes, lectures i inspecció. 
 
Laboratori, analítiques, control dels paràmetres de la qualitat de l’aigua d’abastament. Anàlisis de 
l’aire, alimentació, .....treballs per a tercers. 
 
Producció i manteniment de la xarxa d’aigua, Serveis d’obres d’abastament, xarxa de 
clavegueram, oficia tècnica, GIS, treballs per a tercers, manteniment de les fonts ornamentals. 
 
Col·laboracions Convenis i accions institucionals, convenis de col·laboració educativa,  
Convenis iniciatives ciutadanes 
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3. Organigrama de cada servei 
(entre parèntesi total persones adscrites al Departament) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÀREA ADMINISTRACIÓ I FINANCES (10) 
 

• Recursos Humans.  

• Comptabilitat-Finances.  

• Contractacions-Control Prsptari. 

• Serveis Jurídics 

 
Director Àrea:            1 
Caps departament:   3 
 
Personal Tècnic:        4 
Personal Auxiliar:      1 
Assessoria Jurídica:   1 

  

ÀREA SISTEMES D’INFORMACIÓ (6) 

• Helpdesk 

• Software propi i extern 

• Hardware 

• Protecció de dades 

• SIG 

 
Director Àrea:         1 
Caps departament 1 
 
Personal Tècnic:   4 

 

ÀREA OPERACIONS (26) 
 

• Estudis Tècnics i Abastament 

• Xarxa Clavegueram 

• Oficina Tècnica i Projectes 

• Producció i Manteniment 

 
Director Àrea:          1 
Caps departament: 4 
 
Personal Tècnic:    19 
Personal Auxiliar:    2 

 

ÀREA ATENCIÓ CLIENT- FACTURACIÓ(21) 
 

• Lectures-Inspecció i Connexions 
d’Aigua i Clavegueram 

• Contractació 

 
Director Àrea:          1 
Caps departament: 2 
 
Personal Tècnic:  16 
Personal Auxiliar:  2 

 

LABORATORI (15) 
 

• Microbiologia 

• Qualitat 

• Química 

 
Directora laboratori: 1 
Caps departament:    3 
 
Personal Tècnic:   8 
Personal Auxiliar: 3 

 

DEPARTAMENT DE QUALITAT, MEDI 
AMBIENT I COMUNICACIÓ (3) 

 

• Qualitat 

• Medi Ambient 

• Responsabilitat Soc. Corporativa  

• Comunicació 

 
Caps Departament: 2  

 
Personal Tècnic:   1 
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4. Funcions de cada servei 
 
 
ÀREA ADMINISTRACIÓ I FINANCES 
Recursos humans: Gestiona, planifica, organitza i controla les activitats i les relacions laborals 
(contractació, promoció, formació, motivació, salut, seguretat i prevenció de riscos, benestar i 
serveis socials).  
 
Comptabilitat i finances: Balanç, comptes anuals i auditoria. Control, optimització i gestió dels 
recursos financers.  
 
Contractacions i control pressupostari: Procediments per a la contractació de béns, obres i 
serveis. Elaboració dels Pressupostos Generals de la companyia. Elaboració de informació 
econòmica, comptable i fiscal per reportar a organismes oficials, direcció i accionistes. 
 
Serveis Jurídics: Facilitar les relacions amb serveis jurídics externs.  
 
 
 
ÀREA OPERACIONS 
Estudis Tècnics i Abastament: Realització d’estudis de caràcter tècnic i assessorament 
d’organismes públics en relació amb la gestió d’abastaments d’aigua. Implantació del Pla Director 
de l’aigua a Mataró. Estudiar necessitats detectades a la xarxa d’aigua, i aportar solucions per 
subsanar-les. Programació i seguiment de les obres d’abastament. Manteniment dels elements 
de la xarxa. Coordinació logística de l’equip d’operaris. 
 
Clavegueram: Implantació del Pla Director del clavegueram per garantir el desguàs de la ciutat de 
les aigües residuals i pluvials fins un període de retorn de 10 anys. Programació i seguiment de les 
obres de clavegueram. Programar la neteja de la xarxa i dels embornals. Gestionar la inspecció de 
càmera. Manteniment d’elements de la xarxa. 
 
Oficina tècnica i projectes: Desenvolupar projectes d’aigua i clavegueram. Dirigir obres en les que 
AMSA n’és promotora. Elaboració i actualització del plano de la xarxa d’abastament i 
clavegueram. Previsió del planning d’obres amb coordinació amb els altres departaments per la 
redacció del pressupost. Execució de plànols per instal·lacions externes (Ajuntament, plans 
directors i altres).  
 
Producció i manteniment: Assegurar el subministrament d’aigua potable amb el nivell de qualitat 
i quantitat requerit. Controlar la producció amb ajuda del sistema de telecontrol. Gestionar, 
controlar així com mantenir les instal·lacions d’AMSA com dipòsits, mines, pous, bombaments, 
seu social. Seguiment i control dels treballs de manteniment de les fonts ornamentals. 
 
Gestió per delegació de GIACSA de l’abastament de Figaró-Montmany 
 
 
ÀREA ATENCIÓ AL CLIENT I FACTURACIÓ 
Lectures-inspeccions i connexions d’aigua i clavegueram : Responsable de la facturació als 
clients. Manteniment, inspecció i control dels equips. Tancaments. Realitza serveis sol·licitats pels 
clients (altes, baixes, revisions, ...). Resoldre consultes de caràcter tècnic (escomeses). 
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Contractació: Atenció presencial, telefònica, mailings,... cursant consultes o incidències. Gestiona 
els expedients administratius que se’n derivin de les altes, baixes, modificacions de les 
contractacions, talls per impagaments, ... 
 
 
 
ÀREA DE SISTEMES DE INFORMACIÓ 
 
Sistemes informàtics per l’activitat de l’empresa: Administrar les bases de dades, software i 
eines informàtiques (LogicClass, Nautilus,...) Administrar sistemes hardware. Corresponsabilitat 
de la facturació mecanitzada de l’empresa. 
 
Protecció de dades: Responsabilitat dels documents/fitxers de seguretat interna i externa. 
 
Sistema d’Informació Geogràfica (SIG): Gestió tècnica del programa NETAQUA- NETSANEA  
 
LABORATORI 
 
Microbiologia: Anàlisis microbiològiques (aigües de consum, residuals, lúdiques, aliments...) 
 
Qualitat: Garantir el sistema de qualitat d’acord amb la ISO 9001 i la ISO 17025.  
 
Química: Anàlisis químiques (aigües de consum, residuals, lúdiques...) 
 
 
DEPARTAMENT de QUALITAT, MEDI AMBIENT I COMUNICACIÓ 
 
Qualitat: Mantenir i millorar la qualitat en el servei, en tots els processos i àrees de l’empresa 
 
Responsabilitat Social Corporativa:. L’empresa adquireix un compromís social i ambiental més 
enllà de la llei, conscienciant per a que es valorin els beneficis que suposa el millor comportament 
personal de cada membre per al funcionament global de l’empresa i per al client. 
 
Medi Ambient: Participa activament en les polítiques mediambientals dels organismes oficials, 
entitats i associacions de Mataró. Aplica accions per millorar la gestió ambiental i fomenta 
l’estalvi i l’ús racional de l’aigua. 
 
Comunicació: Vetllar per la imatge corporativa de l’empresa Potenciar l’excel·lència en la relació 
client – empresa. (Pla de Comunicació Corporatiu).  
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5. Índex de la normativa, reglaments, protocols, plans o programes generals de cada 
servei 

 
 

° Reglament del Servei d’Abastament d’aigua potable al municipi de Mataró (1996). 

° Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la 

qualitat de l’aigua de consum humà. 

° Ordenança municipal de l’Ús del clavegueram i de regulació dels abocament s d’aigües 

residuals (1996). 

° Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higiènico-

sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. 

° Instruccions internes de contractació aprovades per el Consell d’Administració en data 

1 d’abril de 2009.   

° Protocol d’Ajut Socials (Informe d’aplicació del fons social). 

° Pla Director aigua de Mataró (2011-2025). 

° Pla Director clavegueram de Mataró (2003). 

° Pla Director sistemes (en elaboració). 

° ISO 9001/2008 sistema de gestió de la qualitat, verificada en data 26 de març de 2015. 

° ISO 17025 requisits que han de complir laboratoris d’assaigs i calibratge. 

° Procediments interns del Laboratori basats amb normes i mètodes estàndards.  

° Protocol d’Autocontrol i gestió de les zones d’abastament. 

° Manual de qualitat del servei, amb procediments i protocols per a diferents accions. 

 
 

6. Temes importants que estaran pendents de resoldre a juny ‘15. 
 
 

- Pressupost 2016. Centres de cost  (per despesa i per activitat) 

- Estudi tarifa 2016: Tarifa aigua: tarifa social, monoparentalitat, grans consumidors, 

sense ànim de lucre. Tarifa clavegueram. Preus Serveis complementaris. 

- Inversions pendents (comptadors i nous dipòsits). Romanents. 

- Continuar amb la planificació dels Plans Directors d’aigua, clavegueram i tecnològic 

(programació, innovació). 

- Actualització del Mapa de llocs de treball de la companyia. 

- Elaboració d’un sistema o procediment  de gestió i explotació de la informació. 
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- Actualitzar les Instruccions Internes de Contractació. 

- Laboratori. Continuar amb l’acció comercial de consolidació dels nous clients del 

conveni amb Laboratoris Guitart de Barcelona. 

- Desplegament del Conveni Laboral d’AMSA. 

 
 

7. Previsió de temes que s’hauran d’afrontar durant el segon trimestre del 2015.  
 
 

- Estudi Inicial Tarifa 2016  

- Iniciar l’elaboració del Pla Director d’integració dels Sistemes d’Informació 

- Finalització obres Plaça Tereses i Cuba  

- Traspàs de les funcions directives, administratives, tècniques i informàtiques (MESSA) 

- Ultimar el procés de contractació de l’empresa de neteja. (Adjudicat al maig) 

- Previst per a final de maig: obres de clavegueram a Ronda president Tarradelles 

- Iniciar procés de contractació per a l’Assistència Jurídica 

- Continuar amb el procés de regularització dels drets de l’aigua. 

- Resoldre la situació del deute pendent de NUSCAMPS amb AMSA. 

- Seguir avançant, en coordinació amb el departament de Benestar Social, en el procés 

de instal·lar comptadors de caràcter Social. 

 
 

8. Índex de contractes de serveis, concessions demanials, o gestió de serveis públics 
en vigor. 

 
 

° Contracte Programa Ajuntament-AMSA 

° Manteniment de la xarxa d'aigua potable 

° Treballs Obra civil i mecànica per a noves connexions d'aigua potable 

° Manteniment de les Fonts aigua de boca 

° Manteniment dels jardins 

° Servei de les Fonts Ornamentals 

° Treballs de manteniment, obra civil i reparacions de la xarxa de clavegueram 

° Treballs obra civil i mecànica per a noves conexions de clavegueram 

° Servei de neteja de la xarxa de clavegueram i servei de inspecció amb equip TV 

° Neteja d'embornals 
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° Servei de neteja oficines i dipòsits 

° Servei d'un nou software de gestió abonats 

° Manteniment del Sistema de Telecontrol 

° Serveis Postals  

° Assegurances de Danys Patrimonials 

° Assegurances Responsabilitat Civil 

°  Serveis jurídics procés regularització dels drets de l’aigua 

° Contracte de Lloguer edifici i instal·lacions AMSA-MESSA 

° Contracte prestació de serveis administratius (6 mesos) AMSA-MESSA 

 

 
9. Recursos contenciosos administratius en tràmit 

 
- Reclamació a ACA/ATLL sobre el dipòsit de  Rocablanca.  Recurs que actualment es 

troba en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
 

10. Informació econòmica 
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ΘΘΘΘ Resultat pressupostari 2014. (Compte de Pèrdues i Guanys) 
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ΘΘΘΘ Liquidació pressupost 2014 

 
 
 

ΘΘΘΘ Evolució de l’endeutament 2011-2014 
 

Evolució 2011-2014

8.066

7.884

7.574

7.829

7.000

7.500

8.000

8.500
m€

ENDEUTAMENT 8.066 7.884 7.574 7.829

2011 2012 2013 2014
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ΘΘΘΘ Estat d’execució del pressupost 2015 (1er trim) 
 
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS  OBSERVACIONS SOBRE 

ELS INGRESSOS I DESPESES

      1. Import net de la xifra de negoci 14.271.250 3.509.353 3.520.829 -0,33 14.271.250 0,00 Els ingressos per la venda d'aigua s'ajusten bàsicamemt al pressupost aprovat
         a) Vendes 8.434.360 2.117.688 2.105.508 0,58 8.434.360 0,00
         b) Prestacions de serveis 5.836.890 1.391.665 1.415.321 -1,67 5.836.890 0,00
      2. Variació existències productes acabats 0 60.520 39.908 51,65 0 0,00
      3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu 1.594.212 453.778 443.733 2,26 1.594.212 0,00
      4. Aprovisionaments -5.056.149 -1.359.663 -1.252.548 8,55 -5.117.805 -1,22
         a) Consum d'aigua -3.034.645 -774.075 -732.530 5,67 -3.096.301 -2,03 Augmenten els m3 comprats a ATLL (menys aigua de pou); increment de despesa del 5,67%.
         b) Consum d'existències comercials i altres -678.253 -230.412 -173.104 33,11 -678.253 0,00 43.000€ més respecte març 2014 perquè s'han concentrat compres de tot l'any en el primer trimestre
         c) Treballs realitzats per altres empreses -1.343.251 -355.175 -346.914 2,38 -1.343.251 0,00 La despesa en inversions compensa els Ingressos de Treballs realitzats per l'immobilitzat
      5. Altres ingressos d 'explotació 327.636 75.701 75.909 -0,27 302.805 7,58
         a) Ingressos accessoris i altr.de gestió cor. 327.636 75.701 75.909 -0,27 302.805 7,58
      6. Despeses de personal -4.115.855 -1.019.126 -990.543 2,89 -3.970.092 3,54 Reducció personal (baixes no cobertes) respecte pressupost
         a) Sous -3.195.921 -757.502 -745.720 1,58 -3.026.389 5,30 Pendent de l'aprovació del Nou Conveni. Ja no inclou ni Complements per Objectius, ni retribució
         b) Càrregues socials -858.870 -245.007 -224.273 9,24 -823.339 4,14 dels dies personals no usats i el retorn de la reducció de sou del 4% (62.584€/any)
         c) Altres despeses -61.064 -16.618 -20.551 -19,14 -120.364 -97,11
      7. Altres despeses d 'explotació -3.891.441 -937.176 -714.523 31,16 -3.904.099 -0,33
         a) Serveis exteriors -2.499.517 -589.031 -612.329 -3,80 -2.499.517 0,00 S'ajusta a pressupost, a falta revisar possibles desviacions per centres de cost (puntuals)
         b) Tributs -1.331.924 -336.776 -85.857 292,25 -1.347.106 -1,14 Desviació respecte el 2014 per la taxa de clavegueram a pagar a l'Ajunt. al 2015 (244.000€)
         c) Pèrdues, deteriorament operac.comercials -48.000 -11.369 -11.415 -0,41 -45.476 5,26
         d) Altres despeses de gestió corrent -12.000 0 -4.922 -100,00 -12.000 0,00
      8. Amortització de l 'immobilitzat -2.540.616 -596.923 -568.537 4,99 -2.540.616 0,00 La compra l'immobilitzat de MESSA implica un augment d'amortització respecte el 2014 (més actiu)
      9. Imputació de subvencions immob .no financer 704.778 182.465 185.352 -1,56 704.778 0,00 El pressupost ja tenia en compte l'increment d'actiu i d'amortització (225.000 €)
      13. Altres resultats 2.000 -213 0 0,00 2.000 0,00 perquè la venda es va formalitzar al febrer, hi ha només una quota d'amortització del nou actiu
   A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 1.295.815 368.716 739.580 -50,15 1.342.433 -3,60
      14. Ingressos financers 50.651 14.452 7.029 97,89 59.577 -17,62
         b) De valors negociables i altr.instrum.finan 50.651 14.452 7.029 97,89 59.577 -17,62
            b1) D'empreses del grup i associades 0 13.752 6.020 128,44 13.752 S'ha cancelat la pòlissa de crèdit d'AMSA amb MESSA  a  24 de març, s'han meritat els interessos 
            b2) De tercers 50.651 700 1.009 -30,55 45.825 9,53 del primer trimestre
      15. Despeses financeres -417.426 87.557 -62.706 -239,63 -417.426 0,00 El Traspàs dels  crèdits de MESSA implica un augment dels interessos respecte al 2014
         b) Por deutes amb tercers -417.426 87.557 -62.706 -239,63 -417.426 0,00 Ja es va tenir en compte en el pressupost del 2015
      18. Deteriorament i resul.per alienacions -48.000 1.532.437 -75.728 -2.123,61 1.461.807 3.145,43 La venda d'accions de MESSA ha generat una plus valua (1.555.980€) no prevista al pressupost.
         a) Deterioraments i pèrdues                             -48.000 -23.543 -75.728 -68,91 -94.174 -96,20
         b) Resultats per alineacions i altres  (19 0 1.555.980 0 1.555.980
   A.2) RESULTAT FINANCER ( 14+15+16+17+18 ) -414.775 1.459.333 -131.405 -2.265 1.103.958 366,16
   A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS ( A.1 + A.2 ) 881.040 1.828.049 608.175 200,58 2.446.391 -177,67
         b)Impost diferit (venda accions) -388.995 -388.995
   A.4) RES. EXE. OPERAC.CONTINUADES ( A.3 +19 ) 881.040 1.439.054 608.175 2.446.391 -177,67
   A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI ( A.4 + 18 ) 881.040 1.439.054 608.175 136,62 2.057.396 -133,52 La desviació respecte el pressupost és pràctricament la plus valua de la venda d'accions de MESSA

OBSERVACIONS SOBRE EL DETERIORAMENT DEL VALOR DE LE S ACCIONS DE MESSA:

AMSA era titular de 4.730.000 € en accions de MESSA que li donaven la propietat del 79,84% del capital de la societat.Per l'efecte de les pèrdues acumulades de la Societat
el valor real de les accions (2.272.485,96 €) no és el que es va desemborsar sinó la diferència entre això i el deteriorament per pèrdues.

AMSA ha venut 24.100 accions que representa el 51,10% del capital de societat. El preu de venda és de 3.960.000 € pagat en diferents terminis durant un període de 25 anys
i el fet de pagar en terminis, fa que s'hagi de comptar que hi haurà una pèrdua de valor per l'efecte del temps, i per tant el valor quedaria en 3.010.439,74 €

Com que el valor comptable de les accions era de 1.454.477,92€  i el valor actual al comptat és de 3.010.439,74 €, ens genera una plusvàlua comptable de 1.555.980€

La nova tarifa aplica els mateixos preus de 2014 només reajustant els valors de la penalització de la quota de
servei i de comptadors (modificacions molt petites)

PRESSUPOST 2015 EXECUCIÓ  MARÇ 
2015

EXECUCIÓ MARÇ 2014
DESV.EXEC. (%) 

MARÇ. 15- 14
PROJECCIÓ REAL A 

FINAL 2015
DESV.PRES. (%)
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ΘΘΘΘ Pòlisses de tresoreria 
 

Pòlissa La Caixa Pòlissa Bankinter Pòlissa Catalunya Caixa 

500.000€ 500.000€ 500.000€ 
Venciment   : 23-06-2015 26-09-2015 28-04-2016 

 
 

ΘΘΘΘ Línies de confirming 
 

La Caixa  300.000€ 

Bankinter 400.000€ 

Cajamar 300.000€ 

 
 

ΘΘΘΘ Pagament actual de proveïdors 
 

El pagament actual als proveïdors es realitza a 45 dies data factura, i a cada dia 25 del mes. 

 
 

ΘΘΘΘ Plans de Sanejament o Estabilitat pressupostària 
 

AMSA no té cap pla de sanejament o d’estabilitat pressupostària. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mataró, 14 de maig de 2015 
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Mataró Energia Sostenible, S.A.             14/05/2015 

  
Document resum final de mandat de MESSA estructurat segons requeriment de l’Ajuntament. 
 

1.1. Organigrama de l’àrea 

 

1.2. Serveis  

• Tub Verd . El tub verd subministra energia tèrmica (fred i calor), procedents d’energies 

residuals, per la climatització i l’ACS, a través de la xarxa urbana de distribució a 

diferents equipaments municipals, terciaris, TCM, i habitatges. 

1.3. Organigrama de cada servei 

 Degut a que MESSA té un únic servei, l’organigrama és el d’empresa del punt 1.1. 

 
DIRECCIÓ 

DEP. COMERCIAL PRODUCCIÓ SERVEI CLIENTS ADMINISTRACIÓ 

OPERARIS 

CONSELL 
ADMINISTRACIÓ 

JUNTA GENERAL  
D’ ACCIONISTES 
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1.4. Funcions del servei. 

• Subministrament  d’energia calorífica per calefacció i ACS  i frigorífica per aire 

condicionat, procedents d’energies residuals o equips d’alt rendiment, als equipaments 

connectats, 365 dies a l’any 24 hores al dia. 

• Manteniment de la planta de producció i les sub-estacions dels clients. 

 

1.5. Índex de normativa, reglament, protocols o programe s 

• Ordenança de l’Ajuntament de llicències urbanístiques. capítol II "REQUISITS 

DOCUMENTALS MÍNIMS DE LES COMUNICACIONS I SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIA 

O AUTORITZACIONS", article 34 "Llicències d'obres majors", apartat 14 de l'Ordenança 

de Llicències Urbanístiques. 

• Protocol Alta clients. 

• Programa manteniment planta producció. 

• Programa manteniment subestacions clients. 

• Pla d’autoprotecció de seguretat. 

• Pla d’autocontrol torre refrigeració. 

 

1.6. Temes pendents a resoldre a Juny 2015 

• Temes que quedin pendents dels segon trimestre. 

• Modificació serveis afectats variant C32. 

 

1.7. Previsió de temes que s’hauran d’afrontar durant 2o n trimestre del 2015 

• Traspàs complet de la gestió de MESSA des d’Aigües de Mataró a Gas Natural 
Servicios. 
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• Comercials. Captació de nous clients i decisió d’ampliació de la xarxa a zones 

noves com:  Porta Laietana, hospital, Sorrall, Riera de Cirera (antic Abanderado), 

nou centre sanitari GEMA, Avd. Lluís Companys. 

• Novació conveni amb ACA-Consell Comarcal per a la seva adaptació als nous i 

futurs usos de les instal·lacions i espais dins l’EDAR. 

• Implementació del Conveni de serveis energètics amb CTRSUM UTE-TEM. 

• Resoldre la situació del deute pendent de NUSCAMPS amb MESSA. 

 

 

1.8. Índex de contractes de serveis, concessions demania ls, o gestió de serveis 

públics en vigor. 

• Contractes subministrament elèctric  amb Gas Natural Comercializadora. 

o Bombament 1 : 150kW. 

o Bombament 2:  80kW 

o Edifici Fred:  250kW 

• Contracte subministrament de Gas Natural amb Gas Natural Comercializadora.  

o 4.500 kWh/dia. 

• Conveni subministrament de vapor amb CTRSUM UTE-TEM.  

• Conveni subministrament calor excedent de la planta de biometanització amb CTRSUM 
UTE-TEM 

• Conveni sessió biogàs amb ACA i Consell Comarcal. 

• Aigües de Mataró. 

o Subministrament d’aigua Rda President Tarradelles. 

o Subministrament d’aigua a l’edifici del Fred.  

o Subministrament d’aigua no domèstica a l’edifici del fred. 

o Utilització de la xarxa per dissipació de calor al Sorrall. 
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o Servei d’analítiques de clor i biocida no oxidant de l’aigua de la torre de 

refrigeració en festius. 

• Contracte Ajuntament-MESSA per la utilització del sòl. 

• Contracte de gestió integral prestació de serveis GasNatural SDG-MESSA 

• MGI Serveis. Contracte manteniment contraincendis i baixa tensió. 

• ABANTIA. Contracte manteniment Estacions Transformadores Alta Tensió 

• YORK. Contracte manteniment refredadores. 

• STENCO. Contracte manteniment torre refrigeració. 

• CEO. Contracte manteniment zona enjardinada. 

• GARBET. Contracte neteja oficines edifici del fred. 

• CRUIXENT. Contracte manteniment ascensor i muntacàrregues. 

• CYMES, servei d’alarma edifici del fred. 

 

1.9. Recursos contenciosos administratius en tràmit. 

MESSA no té cap contenciós administratiu en tràmit. 

 

1.10. Informació Econòmica 

 

• Resultat Pressupostari 2014 
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS EXECUCIÓ EXECUCIÓ 

nov-14 nov-13

OBSERVACIONS SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES 

1. Import net de la xifra de negocis. 3.411.213 288.833 3.274.120 347.100 A principis de març es van tancar els motors de Cogeneració 
    a) Ingressos Tub Verd 631.579 533.391 593.847 591.658 en previsió de la NOVA LLEI ELÈCTRICA que es va publicar el dia 20/06
         Ingressos Cogeneració 2.764.634 -244.558 2.660.221 -244.558 En la projecció dels ingressos de cogeneració hem tingut en compte l'efecte 
    b) Prestació de serveis 15.000 retroctiu de la Llei de l'any 2013 i 2014: hem provisionat aquest impacte

3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu act iu. 0 0 20.052 0 RESUM INGRESSOS COGENERACIÓ 2014

4. Aprovisionaments. -2.363.041 -686.887 -2.282.087 -702.672 . Per l'any 2013:              Efecte retroactiu   -341.243 €
    a) Consum de Gas -2.126.437 -464.649 -2.074.853 -465.989 . Per l'any 2014:                 Ingressos 2014: 286.885 €
    b) Consum d'Aigua de Refrigeració -5.782 -3.341 -5.496 -3.643 Efecte retroactiu  - 190.200 €
    c) Consum de pòlisses d'electricitat -216.372 -197.130 -193.290 -209.986 Total ingressos 2014: 96.685 €
    d) Trabajos realizados por otras empresas 0 -3.358 0 -3.358

    e) Consum de Vapor -14.450 -18.410 -8.449 -19.695 Total Ingressos= -341.243+96.685= -244.819 €

5. Altres ingressos d'explotació 0 0 0 0
    a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 0 0 0 0

0 0 0

6. Despeses de personal. -204.160 -180.563 -198.255 -206.116
    a) Sous, salaris i assimilats. -154.966 -132.022 -147.107 -154.210

    b) Seguretat Social -47.194 -46.012 -48.973 -49.181

    c) Càrregues socials. -2.000 -2.529 -2.174 -2.725

7. Altres despeses d'explotació. -473.500 -208.930 -594.614 -254.793
    a) Serveis exteriors. -469.000 -198.135 -474.835 -233.249

    b) Tributs. -4.500 -10.796 -119.779 -21.544

8. Amortització d'immobilitzat -577.299 -533.384 -550.400 -583.081
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no finan cer i altres. 50.025 32.455 35.700 38.945
10. Excessos de provisions 0 137 -2.858 137
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 +12+12a+13) -156.762 -1.288.340 -318.393 -1.360.479

15. Despeses financeres -173.757 -178.015 -220.997 -193.742
a) Per deutes amb empreses del grup i associats -25.166 -33.074 -55.766 -38.882

b) Por deutes amb tercers -148.592 -144.941 -165.230 -154.860

c) Per actualització de provisions.

16. Deterioro y pérdidas
A.2) RESULTAT FINANCER (14+15) -173.757 -178.015 -220.997 -193.742
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2) -330.520 -1. 466.355 -539.389 -1.554.221
20. Impostos sobre beneficis 0 0 0
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI -330.520 -1.466.355 -539.389 -1.554.221

OBSERVACIONS RELLEVANTS
A la projecció real  de l'any 2014 s'ha fet una provisió de l'impacte econòmic per l'aplicació retroactiva del RD 413/2014 /IET 1045/2014) segons RDL 9/2013.

Es evident que aquest fet té un greu impacte sobre la tresoreria i cte d'explotació del 2014 de MESSA.

Totes les operacions patrimonials derivades de la incorporació de Gas Natural a l'accionariat de MESSA seran el 2015, de manera que aquesta venda d'accions

no haurà tingut cap impacte a l'exercici 2014, ni a MESSA ni a AMSA.

PRESSUPOST 
2014

PROJECCIÓ 
REAL a final any 

2014

    b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.
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• Evolució de l’endeutament  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Degut a les venda de  les accions de MESSA es va fer una operació de venda d’actius, i el deute queda cancel·lat 
amb els passius de MESSA. 

 

• Estat d’execució del pressupost 2015 (1er trimestre). No tenim dades. 

• Pòlisses de Tresoreria. No hi ha. 

• Línies de confirming. No en tenim. 

• Pagament actual a proveïdors 

El pagament actual als proveïdors es realitza a 45 dies data factura, i a cada dia 25 del mes. 

 

 

Evolució endeutament

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

Endeutament 7.580.312,67 8.058.212,54 6.060.957,15 6.419.706,94

2.011 2.012 2.013 2.014







































































































































































































































  



PUMSA: BALANÇ DE MANDAT 2011-2015 

 

ANTECEDENTS 

Pumsa: un instrument de política de sòl, habitatge i de 
mobilitat 

La societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA, PUMSA, es va crear 

l’any 1989 amb la finalitat  d’impulsar i dirigir els creixements urbans que la ciutat 

demandava, en resposta a les expectatives de ressorgiment econòmic iniciat l’any 

1987, després de més de 10 anys de crisi general i en particular en el món de la 

construcció i del desenvolupament urbanístic.  

Els primers grans sectors del nou desenvolupament urbà, d’iniciativa municipal,  

foren els sectors industrials de Mata-Rocafonda  i Pla d'en Boet I, acabats 

d'urbanitzar els anys 1989 i 1990, respectivament, l'èxit dels quals es manifestà no 

només en la ràpida construcció de l'edificació i l’ implantació de nova activitat 

econòmica, sinó també en l’increment de plusvàlues  per al Sector Públic. 

Aquesta generació de plusvàlua en el procés de nova urbanització, va empènyer 

l'Ajuntament a crear  l’empresa de gestió de sòl, PUMSA, l'any 1989, per promoure 

i gestionar els nous creixements urbans que Mataró necessitava en uns moments 

de conjuntura econòmica favorable al país i a la ciutat. Però també per a recuperar 

per a la col·lectivitat,  aquelles plusvàlues que el procés de nova construcció de 

ciutat generava. 

Des d’aleshores ençà, les plusvàlues generades per PUMSA han permès a 

l’Ajuntament reforçar les seves polítiques en àmbits diversos, com els de l’habitatge 

protegit, la mobilitat, la rehabilitació urbana i els equipaments públics, executant 

projectes on el sector privat, per l’escassa o nul·la rendibilitat econòmica, no 

intervé  o ho fa excepcionalment.   

Així també, des de l’empresa pública, històricament s’han prestat serveis dins 

l’àmbit de l’habitatge, a través de l’Oficina Local d’Habitatge, com la tramitació 

d’ajuts al lloguer, cèdules d’habitabilitat, intermediació en la Borsa de Lloguer, etc., 

i en l’àmbit de la mobilitat urbana sostenible, a través de la gestió de la zona 

regulada d’aparcament a la via pública, l’anomenada “zona blava” i els dipòsits 

municipals. 

PUMSA també ha fet de motor dinamitzador del sector privat, impulsant i 

gestionant el desenvolupament de sectors urbanístics estratègics per la ciutat, 

atesa la consideració d’Administració Actuant que la legislació urbanística i 

l’Ajuntament li atorguen i tot això, afavorit per les facilitats, del moment, per a 

l’obtenció de crèdit. 

La crisi  del 2007 trenca una dinàmica de creixement de més de vint anys i ho fa de 

manera radical, provocant un canvi de cicle que avui encara estem patint. 

Aquest canvi de cicle, a Espanya, ha tingut diferents factors interns i externs, des 

de la manca de liquiditat del sistema financer, fins el deteriorament intern de 

l’economia i l’esgotament del model de creixement, basat en la construcció, 

derivant finalment en una radical retallada del crèdit que deixa sense marge de 

maniobra les empreses públiques i privades, i les famílies. 



A PUMSA aquesta situació li ha causat una profunda crisi, que l’ha dut a haver de re 

negociar el seu endeutament i a ajornar pagaments. Al mateix temps, el seu 

patrimoni ha patit una forta depreciació, troba dificultats per donar sortida als seus 

actius al mercat immobiliari i acusa una davallada dels seus ingressos per rendes i 

per l’increment dels impagaments dels seus clients. 

En definitiva, la dificultat d’obtenció de finançament per part d’eventuals 

compradors, una important sobreoferta, un entorn econòmic caracteritzat, encara, 

per la incertesa i la reducció dràstica de noves operacions de sòl, repercuteixen, per 

una banda, en grans dificultats per a la generació de caixa i, per altra, en uns 

importants costos financers que suporta PUMSA en allargar en el temps la 

realització dels diferents actius immobiliaris. 

La crisi econòmica ha posat Pumsa en una situació de debilitat econòmica i 

financera de tal magnitud,  que fa impossible superar-la amb els recursos i la 

pròpia capacitats de l’empresa.  

Malgrat aquesta situació econòmica, l’Ajuntament de Mataró ha volgut donar 

continuïtat a Pumsa, i ho ha fet de manera decisiva amb aportacions directes,  per 

la via dels crèdits participatius i amb l’assumpció d’una part important del deute de 

la societat.  

L’acció de l’Ajuntament ens permet plantejar el futur de  Pumsa amb optimisme, 

perquè ens demostra l’interès de l’Ajuntament per la seva continuïtat i perquè  ens 

dóna l’oxigen suficient per construir una empresa amb sentit de futur. 

Hem de crear la nova Pumsa: una empresa dissenyada, dimensionada i preparada 

per fer front als reptes que ens plantegi l’Ajuntament en cada moment i 

circumstància. 

Una  empresa de serveis al servei de l’Ajuntament, en l’àmbit de la promoció 

econòmica de la ciutat, en l’àmbit de la promoció de l’habitatge social i protegit i en 

l’àmbit de la mobilitat sostenible:  

Pumsa una empresa de serveis per a la promoció econòmica, l’habitatge i la 

mobilitat de Mataró. 

Amb aquesta nova orientació, és vol desplaçar el centre de gravetat de l’activitat 

tradicional, l’àmbit de la promoció de projectes urbans, a l’àmbit dels serveis.  

 

  



NOU MODEL ORGANITZATIU 

Que ens cal? 

Un pla d’acció i una nova organització de l’empresa per a portar-lo a terme: 

- Un pla d’acció a quatre anys, revisable anualment, que ens fixi els objectius, 

determini les prioritats, les estratègies i les accions  a seguir i els recursos 

necessaris per a desenvolupar-lo. Un pla entès com el full de ruta de l’empresa per 

a caminar en un escenari social i econòmic diferent al que ha caracteritzat els 

darrers vint anys abans de la crisi. Un pla que, sobre tot, ens posi en línia amb les 

estratègies municipals pel que fa a la promoció econòmica de la ciutat, per 

l’habitatge protegit i social i per a la  mobilitat sostenible. 

Pumsa entesa com una empresa al servei de les polítiques socials i econòmiques de 

Mataró. 

- Una nova organització de l’empresa que doni resposta a una realitat 

econòmica i social que ens obliga a fer les coses de manera diferent de com les 

hem fet fins ara: 

En el camp de la promoció immobiliària, res és com ha estat: els preus han caigut i 

s’han estancat a la baixa, la plusvàlua ha deixat de ser un mecanisme eficient per a 

la construcció de nova ciutat, els actors més dinàmics del mon de la promoció han 

desaparegut, l’activitat es prioritza sobre el valor de l’actiu; la propietat, en molts 

casos entitats bancàries, es manté a l’espera de temps millors, etc. En el camp de 

l’habitatge, la situació econòmica ha posat a molts ciutadans en situació d’extrema 

necessitat be perquè han perdut l’habitatge o be perquè el poden perdre, i és en 

aquest escenari on ha d’encaixar-se l’acció d’una empresa pública com Pumsa: ha 

de prevaldre el valor d’us de l’habitatge enfront del seu valor de canvi. En el camp 

dels serveis, s’han de seguir oferint serveis de qualitat en un escenari de 

restriccions pressupostàries. 

  

 Davant d’aquesta realitat no podem respondre amb les mateixes eines i actituds 

que en temps de bonança: o hi ha canvi i adaptació o desapareixerem com 

empresa.  

Pumsa ha estat una empresa orientada a dos activitats fonamentals: la promoció i 

gestió d’actius immobiliaris (urbanització, construcció i gestió de lloguers) des de la 

capçalera Pumsa i la gestió de serveis municipals (Oficina Local de l’Habitatge, Zona 

Blava, el dipòsit i la grua municipal i els aparcaments de rotació) des de 

Prohabitatge i Gintra. 

Però la seva organització no ha donat resposta eficient a aquesta segmentació 

estratègica. La delimitació d’una i altra activitat no s’ha estructurat malgrat la 

creació de tres societats específiques que tenien per objectiu gestionar-les. Els 

resultats positius de la capçalera, Pumsa, minimitzaven els resultats negatius de les 

altres dues, Prohabitatge i Gintra.  En aquestes circumstàncies el focus estava 

orientat a la principal i les altres dues estaven considerades, des del punt de vista 

organitzatiu i d’obtenció de resultats, un peatge necessari i assumible per raó dels 

guanys de la primera. 

La crisi econòmica ha capgirat la situació i el pes d’una i altra activitat s’ha 

equilibrat. Avui cada euro compte i, en conseqüència, s’imposa la màxima atenció 

en el què fem, com ho fem i amb què i amb qui ho fem. Els criteris d’eficàcia i 

eficiència, l’organització, el rigor i l’ordre, se’ns mostren imprescindibles per 

diagnosticar què tenim i com ho tenim per determinar cap on hem d’anar i com ho 

hem de fer. 



La proposta de nova organització contempla tres aspectes bàsics: 

1.- L’Activitat       : reordenar el negoci 

2.- Les Persones  : reordenar les responsabilitats 

3.- La Informació : reordenar i simplificar la informació 

L’Activitat: Reordenar el negoci.  

A les empreses diversificades o de multi activitat en les quals l'heterogeneïtat dels 

diferents negocis i serveis, fa inviable un tractament estratègic conjunt dels 

mateixos, apareix, en aquests casos, la necessitat de definir unitats d'anàlisi 

diferenciades de l'empresa en el seu conjunt.  

Un dels punts de partida fonamentals per al desenvolupament de l'anàlisi i  la 

formulació d'una estratègia empresarial, consisteix en la subdivisió de la mateixa 

en unitats estratègiques, que es constitueixen en Unitats de Negoci, amb la finalitat 

de poder comprendre millor la seva realitat particular i prendre així decisions amb 

més elements de judici, i, per tant, més acurades. 

 

Unitats de Negoci: 

 

S'entén per Unitat de Negoci (UN) un conjunt homogeni de serveis, activitats o 

negocis,  pel qual és possible fixar uns objectius i formular una estratègia comuna i 

al seu torn diferenciada de l'estratègia adequada per a altres activitats i/o unitats 

estratègiques. L'estratègia de cada unitat és així autònoma, si bé, no independent 

de les altres unitats, ja que s'integren a les del conjunt de l'empresa. 

 

En definitiva, podem definir  UNITAT DE NEGOCI com cada part d'una organització 

empresarial que te fixats uns objectius i compta amb la seva pròpia estratègia, 

direcció i pressupost per assolir-los.  

Així,   s’ha d’entendre Pumsa com un conjunt de diverses Unitats de Negoci, 

cadascuna de les quals ofereix oportunitats de rendibilitat i creixement 

diferenciades, i que requereixen un plantejament competitiu diferent.  

A partir dels dos àmbits estratègics que caracteritza l’activitat de Pumsa: la gestió 

d’actius immobiliaris i la gestió serveis municipals, definim sis unitats de negoci: 

UN 1.- Gestió de patrimoni.  

UN 2.- Oficina Local d’Habitatge 

UN 3.- Aparcaments de rotació 

UN 4.- Dipòsit de vehicles 

UN 5.- Zona Blava 

UN 6.- Gestió de serveis generals. 

 

 

  

UN 2

UN 3

UN 4

UN 5

U
N

 1

GESTIÓ DE PATRIMONI GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS

GESTIÓ SERVEIS CENTRALS

HABITATGE

APARCAMENTS

OFICINES I LOCALS

SÒL

OFICINA LOCAL DE L'HABITATGE

APARCAMENTS DE ROTACIÓ

DIPÒSIT DE VEHICLES

ZONA BLAVA 

UN 6



Gestió de patrimoni: 

UN 1. La unitat de negoci 1, engloba l’activitat  de gestió i comercialització del 

patrimoni de Pumsa, i per a tots i cadascun dels productes immobiliaris: 

- 1a.- Habitatges 

- 1b.- Aparcaments 

- 1c.- Oficines, naus i locals 

- 1d.- Sòl 

 

 

Gestió de serveis municipals 

UN 2. Oficina Local d’Habitatge. 

L’oficina Local d’Habitatge (OLH) és l’òrgan de l’administració local que s’estableix 

en el municipi mitjançant un conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 

amb la finalitat d’aproximar gestions i serveis d’habitatge a la ciutadania. 

En aquest sentit l’OLH és la finestreta única de tots els temes relacionats amb 

l’habitatge: lloguer d’habitatges de protecció oficial, tràmits per les prestacions 

econòmiques que ofereix l’administració pública vinculades amb l’habitatge, 

informació sobre el funcionament de la borsa de lloguer social o tràmits de cèdules 

d’habitabilitat, etc. 

UN 3. Aparcaments de rotació. 

Incorpora la gestió dels tres aparcaments de rotació que té Pumsa: plaça 

Granollers, Parc Central i Mercat de la plaça de Cuba. 

UN 4. Dipòsit de vehicles. 

Pumsa és concessionari del servei de Dipòsit municipal i destina 280 places 

d’aparcaments a tal fi: 130 a l’aparcament de Rafael Estrany, 55 Parc de Palau 

judicials, 67 Parc de Palu abandonats i 28 a plaça Granollers. 

UN 5. Zona Blava 

Pumsa té adjudicat el servei d’aparcament en zona regulada a la via pública. 

Actualment són 991 places. 

 

 

Gestió de serveis generals: 

UN 6. Gestió de Serveis Generals 

És l’unitat de negoci que agrupa tots els serveis de caràcter transversal: serveis 

jurídics, de personal, econòmics i financers, etc. 

  



Les persones: reorganitzar les responsabilitats 

A partir de la definició d’unitat de negoci: cadascuna de les parts d'una organització 

empresarial que compta amb la seva pròpia estratègia, direcció i pressupost; en 

podem deduir una forma organitzativa que pivota al voltant de la mateixa unitat de 

negoci, es a dir, que és l’ unitat de negoci la que ens dóna la pauta de la nova 

organització de les persones i que es representa en l’organigrama següent: 

Administracó i RRHHD. de  gestió de sòl D. Comercialització D. de Manteniment OLH Mobilitat

GESTIÓ DE SERVEIS GENERALS

Direcció

Direcció econòmica

Àrea operativa i  

comercial

Àrea de serveis 

municipals

GESTIÓ DE PATRIMONI GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS

D. Jurídic

Àrea de serveis 

generals

D. Econòmic i financer

Es defineixen tres nivells directius: 

- Direcció  

- Àrees de negoci 

- Departaments 

Direcció: en aquell nivell s’ubica la direcció estratègica de l’empresa formada pel 

Director i el Director Econòmic i Financer. 

Àrees de negoci: Es aquell nivell on s’ubica les direccions sectorials. Es defineixen 

tres àrees lligades a les unitats de negoci: 

- Àrea Operativa i Comercial: responsabilitat de l’Unitat de Negoci Gestió 

de Patrimoni (UN 1). Te sota la seva responsabilitat tres departaments 

operatius de gestió patrimonial: 

 Departament de gestió de sòl 

 Departament de comercialització 

 Departament de Manteniment 

 

- Àrea de Serveis Municipals: responsable de les unitats de negoci lligades 

als serveis municipals: OLH, (UN 2);  Zona Blava, (UN 3);  Dipòsit (UN 4) i 

Aparcaments de rotació, (UN 5). Te sota la seva responsabilitat dos 

departaments operatius: 

 Departament d’habitatge: Oficina Local d’Habitatge (UN 2) 

 Departament de mobilitat: Zona Blava (UN 3); Dipòsit (UN 4) i 

Aparcaments de rotació (UN 5). 

 

- Àrea de Serveis Generals: responsable dels serveis generals transversals, 

i per tant de l’Unitat de Negoci de Serveis Generals (UN 6). Te sota la seva 

responsabilitat tres àrees operatives: 

 Departament econòmic i financer 

 Departament Jurídic 

 Departament Administratiu i de RRHH 



Per desenvolupar el nou model organitzatiu, tant pels nivells directius com pels 

departaments i els nivells bàsics, caldrà conèixer amb profunditat i detall les 

descripcions dels llocs  i les tasques actuals, per arribar a la descripció dels nous 

llocs de treball i les tasques d’acord  amb el nou esquema organitzatiu que proposa 

aquest pla d’empresa.  

Aquesta tasca de diagnosi i de proposta s’ha d’executar per un equip especialista en 

processos d’anàlisi funcional i de competència de personal. Les seves conclusions 

ens permetrà disposar del coneixement necessari per prendre les mesures en la 

línia d’optimitzar les capacitats del personal actual de Pumsa i racionalitzar el 

desenvolupament de les tasques que se’ls hi assigni. 

Aquest treball ha de contemplar els següents aspectes: 

a) Definició de llocs de treball, intentant d’adaptar tasques i coordinar-les en 

aquells casos que sigui possible. 

 

b) Elaboració dels perfils dels empleats per tal d’intentar aconseguir la millor 

adaptació possibles dels perfils existents als llocs definits anteriorment.  

 

c)   Avaluació de l’escala salarial, i proposta d’adaptació segons la nova 

estructura organitzativa, avaluant la possibilitat d’introduir el concepte de 

remuneració variable en base a objectius. 

 

d) Definició de quines són les responsabilitats de cada usuari, i qui és 

responsable de l’elaboració de l’ informació a cada àrea de la societat. 

 

e) Avaluació i Diagnosi, dels processos de la societat, i en cas necessari 

definició de nous processos. 

 

f)   Establir canals de comunicació entre les diferents àrees, que permeti la 

coordinació de feines i flux d’informació. 

 

g) Elaboració d’un calendari de tancament, que permeti amb una periodicitat 

definida, l’elaboració d’informació fiable per a la gestió i pressa de decisions 

de les diferents UN. 

 

h) Identificar debilitats en la cadena de comandament, intentant adaptar 

aquesta a la nova estructura definida per la Direcció de la societat. 

 

i)   Avaluació i Diagnosi dels sistemes d’informació vigents, i en cas necessari 

detecció i plantejament d’alternatives per tal d’adaptar-los a la nova realitat. 

j)   Avaluació de la normativa d’aplicació a la societat, i Diagnosi del grau 

d’acompliment actual, així com el plantejament de solucions. 

 

k) Elaboració de controls que permetin el seguiment i control de la implantació 

dels nous processos i procediments sortits d’aquest treball de Diagnosi. 

 

Amb les  conclusions d’aquest treball, estarem en disposició de completar el procés 

de reorganització de Pumsa. És important en aquest procés una planificació acurada 

del com es porta a la pràctica, per facilitar la seva implementació i evitar estressar 

l’organització innecessàriament. En aquest punt, adquireix la màxima rellevància la 

formació i capacitació de les persones mitjançant  un pla específic per una cosa i 

l’altra i, tant per la posta en funcionament del nou model com per mantenir 

actualitzat, en tot moment, el coneixement i expertesa de les persones que 

treballen a Pumsa. En aquest sentit haurem de dissenyar i aprovar un pla específic 

de recursos humans que incorpori, com a mínim: 



a) Una nova definició de la missió, la visió i els valors de l’empresa en la 

nova etapa. 

b) Anàlisis DAFO de la situació actual de l’empresa pel que fa a la gestió 

dels recursos humans 

c) Definició dels principis bàsics i àmbits d’actuació. 

d) Definició de la nova política en l’àmbit dels recursos humans 

e) Definició d’objectius 

f) Definició de les estratègies per aconseguir els objectius 

g) Desenvolupament del pla 

El treball de diagnosi i de definició de propostes, s’ha iniciat a finals del mes de 

febrer i ha d’estar enllestit el mes de maig de 2015. La operativitat de la proposta 

haurà d’estar  completada a finals del mateix any. 

 

La informació: reorganitzar i simplificar la informació 

Amb la reflexió sobre l’organització de les persones, cal endegar, al mateix temps, 

un procés d’anàlisi sobre les eines de gestió disponibles per comprovar la seva 

idoneïtat i capacitat per donar resposta al nou model de negoci i organització.  En 

conseqüència, per l’ informació i la seva gestió, s’ha de fer una auditoria del 

maquinari, programari i serveis de gestió TIC, per detectar-ne les mancances, 

ineficiències i obsolescències, a partir de la qual dissenyar un pla d’adequació que 

ens permeti actualitzar, en un període màxim de tres anys, les eines de gestió de l 

’informació de Pumsa. 

L’auditoria  ha de contemplar l’anàlisi de les infraestructures TIC existents i un 

anàlisi de les necessitats del servei. Els treballs s’han d’iniciar el mes d’abril per 

finalitzar-les dins el mes de maig d’enguany.   

En aquest àmbit de la gestió de l’ informació adquireix màxima importància, el 

sistema de planificació de recursos empresarials (ERP). La idoneïtat d’aquest 

sistema es clau per a una gestió eficaç. L’eina que disposem avui dia ha quedat 

obsoleta i no s’adapta als requeriments d’una gestió orientada a diferents unitats de 

negoci.  

  



 Informe financer  
 
 

1. Antecedents 

L’any 2008 s’origina la crisi immobiliària que porta origen en l’escalada ascendent 

dels preus dels immobles molt per sobre de l’IPC, que deriva en una greu crisi 

financera, immobiliària i finalment en una crisi econòmica general.  

Aquests darrers set anys han estat els de major crisi immobiliària a Espanya, que 

ha suposat la desaparició de la majoria d’empreses immobiliàries, sobretot les que 

es dedicaven a promoció residencial i gestió de sòl. Per a PUMSA i la seva plantilla 

han estat, per tant, un anys molts difícils i d’una gran incertesa.  

A PUMSA aquesta situació li ha causat una greu crisi, que li ha dut a haver de 

renegociar el seu endeutament i ajornar pagaments, havent-se depreciat de 

manera important el seu patrimoni, sense gaire sortida al mercat immobiliari, i una 

davallada dels seus ingressos per rendes i l’increment dels impagaments dels seus 

clients. 

Una altra conseqüència d’aquesta crisi és que no hi ha finançament per a les 

polítiques socials que l’empresa municipal venia desenvolupant i que, fins la data, 

es cobrien amb les plusvàlues que es generaven en el sector immobiliari. 

La dificultat d’obtenció de finançament per part d’eventuals compradors, una 

important sobreoferta, un entorn econòmic caracteritzat per la incertesa, a banda 

de que no hi ha pràcticament operacions de sòl, repercuteixen en grans dificultats 

per a la generació de caixa i en uns importants costos financers que suporta PUMSA 

en allargar en el temps la realització dels diferents actius immobiliaris. 

L’empresa ha pogut resistir tots aquest anys, després de dur a terme reduccions de 

plantilla i diverses retallades salarials, així com en costos d’estructura, i fusionant 

les tres empreses de l’antic Grup PUMSA. Una de les altres fites més importants 

també ha estat, per la seva complexitat i dificultat, els dos refinançaments bancaris 

duts a terme els anys 2012 i 2013. Així, l’endeutament amb entitats financeres ha 

passat de 89.846.516 euros a 31 de desembre de 2010, a 48.039.138 euros a 31 

de desembre de 2014. Cal a dir, de tota manera, que, tot i això, PUMSA ha pogut 

sobreviure gràcies al recolzament de l’Ajuntament de Mataró. 

L’empresa ha conservat el nucli del seu equip professional durant aquests anys de 

molta feina. Aquest equip té un molt ampli coneixement del sector immobiliari i 

urbanístic, així com de la prestació dels serveis municipals que amb els anys  

l’Ajuntament li ha anat encomanant. 

PUMSA, de manera selectiva, continua treballant intensament en les activitats de 

gestió i planejament urbanístic sobre sòls de la seva propietat amb la finalitat 

d’incrementar el seu valor. 

En definitiva, la crisi econòmica ha posat PUMSA en una situació de 

debilitat econòmica i financera de tal magnitud,  que fa impossible 

superar-la amb els recursos i la pròpia capacitats de l’empresa.  

Malgrat aquesta situació econòmica, l’Ajuntament de Mataró ha volgut 

donar continuïtat a PUMSA, i ho ha fet de manera decisiva amb aportacions 

directes,  per la via dels crèdits participatius i amb l’assumpció d’una part 

important del deute de la societat.  

  



L’acció de l’Ajuntament ens permet plantejar el futur de  PUMSA amb 

optimisme, perquè ens demostra l’interès de l’Ajuntament per la seva 

continuïtat i perquè  ens dóna l’oxigen suficient per construir una empresa 

amb sentit de futur. 

PUMSA consta actualment a l’inventari d’ens públics del Ministeri d’Hisenda 

sectoritzada com a Administració Pública. 

 

  



2. Principals magnituds 2011 – 2014 
 

Resultats del Grup PUMSA 

 L’evolució dels resultats del Grup PUMSA per als exercicis 2011-2014 ha 

estat la següent:  

 

 
 

Mencionar que la pèrdua de l’exercici 2011 de 18.212.793 € va venir motivada 

pels següents factors: 

 

- Es va provisionar en la seva totalitat la inversió en la societat PORTA 

LAIETANA, per import de 5.485.232€. 

 

- Amb la finalitat d’adequar-los a valor de mercat en aquella data es van taxar 

quasi el 75% de la cartera d’immobles en Existències. Fruit d’aquestes 

valoracions es va dotar una provisió per deteriorament de 6.046.323€. 

 

- La despesa financera va arribar als 5.323.899€, coincidint amb el punt màxim 

d’endeutament de les empreses. 

 

Inversió del Grup PUMSA 

 L’ evolució de la inversió del Grup PUMSA en els exercicis 2011-2014 ha estat 

com segueix:  

 

 
 

  

INVERSIÓ GRUP

 2011  2012  2013 2014 PRESSUPOST 

2015

2011-2015

HABITATGES 607.850 € 126.862 € 15.818 € 0 € 0 € 750.530 €

APARCAMENTS 9.299 € 83.456 € 0 € 0 € 0 € 92.755 €

EDIFICIS 1.625.610 € 243.654 € -41.003 € 0 € 0 € 1.828.261 €

REHABILITACIONS 8.842 € 5.458 € 116.729 € 0 € 0 € 131.029 €

URBANITZACIÓ 5.241.180 € 1.463.473 € 760.794 € 852.089 € 3.512.011 € 11.829.547 €

ALTRES 39.289 € 37.766 € 9.122 € 0 € 0 € 86.177 €

TOTAL PER ANYS 7.532.070 € 1.960.669 € 861.460 € 852.089 € 3.512.011 € 14.718.299 €



Endeutament del Grup PUMSA 

 

 L’evolució de l’endeutament comptable del grup PUMSA (excepte Porta 

Laietana, SA) per als exercicis 2011-2014 és com segueix: 

 

 

 
 

 

- Els préstecs, comptablement, es valoren inicialment al valor raonable de la 

contraprestació rebuda, ajustada pels costos de l’operació directament 

atribuïbles.  

 

- Els préstecs obtinguts amb subsidiació del Ministeri de Foment per promoció 

d’Habitatges de Protecció Oficial (HPO) en règim de lloguer es registren com a 

deutes amb entitats de crèdit a llarg o curt termini, en funció del seu 

venciment, per l’import que realment haurà de retornar la Societat, és a dir, 

la part del préstec assumida directament pel Ministeri de Foment es registra 

amb abonament a l’epígraf de “Subvencions, donacions i llegats rebuts” amb 

càrrec als epígrafs de “Deutes amb entitats de crèdit a llarg o curt termini”. 

 

 Aquesta subsidiació es considera com una Subvenció de capital a la 

construcció de promocions d’HPO de lloguer i s’imputa al compte de pèrdues i 

guanys d’acord amb l’amortització econòmica de les promocions 

subvencionades. 

 

  

ESTRUCTURA DEL DEUTE  31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
PRESSUPOST 

31.12.2015

Préstecs Hipotecaris 43.204.920 € 46.771.155 € 44.170.892 € 41.389.363 € 38.245.134 €

Préstecs Hipotecaris Subsidiats 5.733.962 € 5.705.532 € 5.525.794 € 5.373.912 € 5.139.235 €

Préstecs no Hipotecaris 11.263.479 € 4.082.757 € 2.413.013 € 1.768.226 € 742.608 €

Pòlisses de Crèdit 33.028.362 € 270.768 € 0 € 0 € 0 €

Deute per interessos meritats 317.056 € 192.714 € 126.452 € 88.806 € 0 €

Total Deute financer brut 93.547.779 € 57.022.926 € 52.236.151 € 48.620.308 € 44.126.977 €

Tresoreria 890.135 € 1.379.665 € 1.582.492 € 581.170 € 0 €

IPF's 2.767.000 € 400.000 € 0 € 0 € 0 €

Total Deute financer net 89.890.644 € 55.243.261 € 50.653.659 € 48.039.138 € 44.126.977 €



Cartera d'actius immobiliaris - Rati Endeutament 

 

 

 

Conclusions: 

1) El deteriorament global (24.496.312€) dels nostres Actius Immobiliaris 

equival al 20% del seu valor brut en llibres (124.044.341€). 

2) El 50% del valor net dels nostres Actius Immobiliaris està hipotecat.  

31.12.2014
ENDEUTAMENT 

A 31.12.2014

RATI 

ENDEUTAMENT

INVERSIONS IMMOBLIÀRIES 60.034.522 € 34.328.467 € 57,2%
    En Arrendament 67.397.622 € 34.328.467 € 50,9%

    En curs i avançaments 58.297 € 0 € 0,0%

    Deterioraments -7.421.397 € 0 € n/a

PROMOCIONS I SOLARS (a) 39.513.508 € 14.978.715 € 37,9%
    Terrenys i solars 32.932.076 € 7.714.162 € 23,4%

    Edificis construits d'habitatges 1.532.202 € 0 € 0,0%

    Altres edificis construits 21.863.882 € 7.264.554 € 33,2%

    Avançaments proveïdors 260.262 € 0 € n/a

    Deterioraments -17.074.915 € 0 € n/a

ACTIUS IMMOBILIARIS 99.548.029 € 49.307.183 € 49,5%

    Urbanitzacions en curs (b) 41.412.153 €

EXiSTÈNCIES (a) + (b) 80.925.660 €

ENDEUTAMENT NO HIPOTECARI 1.868.226 €

TOTAL ENDEUTAMENT 51.175.409 €

AJUSTAMENTS COMPTABLES -2.555.101 €

TOTAL ENDEUTAMENT Comptes Anuals 48.620.308 €

TOTAL DETERIORAMENTS -24.496.312 €



Endeutament financer a 31 de desembre de 2014 (segons bancs) 

 
 

  

31/12/2014
Anys fins 

venciment

Carència 

fins (data 

inclosa)

1a quota 

(K+i)
 TOTAL 

HPO -  Carlemany 18,4 anys - - BOE

Ap. Plaça Granollers 4,0 anys - - Eur.1Any 0,50%

Edifici Vallveric 8,1 anys - - Eur.3M 0,19%

Nau Colla Castellera 9,7 anys - - Eur.3M 0,35%

Edifici "El Rengle" 5,5 anys - - Eur.1Any 3,50%

TOTAL BANC SANTANDER 14.196.783 €

HPO - c. Nuñez de Balboa, 10-12 21,9 anys - - BOE

Ap. Terrassa 23,1 anys - - Hipotecari 0,45%

Local (GIMM) c. Nuñez de Balboa, 10-12 10,4 anys - - Eur.1 Any 0,50%

Ap. c. Nuñez de Balboa, 10-12 10,5 anys - - Eur.1 Any 0,50%

Préstec Hipotecari 12,9 anys 11-12-15 11-1-16 Eur.3M 2,75%

TOTAL BANKIA 12.417.882 €

HPO-  c. Herrera, 82-84 (Cal Collut ) 14,0 anys - - BOE

HPO- c. Teià, nº 5 13,9 anys - - BOE

HPO- c. Jaume Comas, 16 14,8 anys - - BOE

Centre de Serveis Logístics (NAUS) 1,8 anys 1-7-16 1-10-16 5,750% FIX

Ap. Rocafonda - Lloguer 2,3 anys - - Eur.3M 0,10%

Ap. Gatassa 7,0 anys - - Eur.1Any 0,60%

Local Camí Ral, 255 (nota 1) 7,6 anys - - Eur.1Any 0,60%

Ap. Rafael Estrany soterrani (nota 1) 9,6 anys - - Eur.3M 0,70%

Habitatge c. Pietat 25 2on (OPAH 2007) 23,2 anys - - Eur.1Any 0,75%

Habitatge c. Joan Miró 36 4art 3ª  (OPAH 2007) 23,2 anys - - Eur.1Any 0,75%

Habitatge c. Colombia, 49 5e 2ª  (OPAH 2008) 23,2 anys - - Eur.1Any 0,75%

Habitatge Ronda Doctor Ferran, 51 (OPAH 2008) 24,2 anys - - Eur.1Any 1,45%

Habitatge c. Via Europa, 141 3er 1ª (OPAH 2008) 23,5 anys - - Eur.1Any 0,75%

Habitatge c. Mossen Molé, 24 2on 4ª (OPAH 2008) 23,9 anys - - Eur.1Any 1,00%

Habitatge c. Ntra. Sra. Corredor, 35 4rt 1a (OPAH 2008) 23,9 anys - - Eur.1Any 1,00%

Habitatge c. Siete Partidas, 9 3er 2ª (OPAH 2008) 23,9 anys - - Eur.1Any 1,00%

Habitatge c. Santiago Rosinyol, 20 1er 2ª (OPAH 2008) 23,9 anys - - Eur.1Any 1,00%

Ap. Parc de Palau 10,9 anys 1-8-16 1-9-16 3,94 FIX

Edifici Baixada Espenyes 11,2 anys 1-8-16 1-9-16 3,304% FIX

Local c.Churruca, 84 12,9 anys - - Eur.1Any 1,25%

Pòlissa de crèdit 0,8 anys - - Eur.3M  1,50%

TOTAL LA CAIXA 9.726.877 €

HPO - c. Meléndez Valdés, 15-17 20,9 anys - - BOE

HPO - c. El Rierot, 10 - c. Cristina 21,8 anys - - BOE

Apk i Local (FUC) c. Meléndez Valdés, 15-17 13,9 anys - - Eur.1Any 0,90%

Finques LepantoChurruca 7,8 anys 31-12-15 31-1-16 Eur.1Any 2,50%

Oficines (2), Local i apk (21) - Passeig de la Marina 12,7 anys 30-9-15 31-10-15 3,535%+/- Var. Eur3M

Préstec hipotecari (CAM) 12,7 anys 13-9-15 13-10-15 Eur.3M 2,85%

Préstec no hipotecari I (antic ICO CAM) 3,2 anys 14-2-16 14-3-16 5,860% FIX

Préstec no hipotecari II (Finques Lepanto Churruca) 3,2 anys 14-2-16 14-3-16 7,160% FIX

TOTAL BANC SABADELL 9.384.311 €

LOCAL (Alzeheimer) Carlemany, 6-12 14,9 anys - - Eur.3M 2,50%

Servei de Mateniment (Robert Mercader) 17,3 anys - - Eur.3M 2,50%

TOTAL ICF 4.278.011 €

HPO -  c. València, 92-94 14,3 anys - - BOE

HPO -  Passatge Fragata, 6-8 (Colom) 16,2 anys - - BOE

TOTAL BBVA 960.851 €

HPO- Almeria, 77 22,9 anys - - Eur.1Any 0,95%

TOTAL ICO 210.695 €

TOTAL ENDEUTAMENT FINANCER 51.175.409 €

PUMSA_MINISTERI (PLAN AVANZA) "NAU MINGUELL" 2.056.469 €

FCC_EDIFICI EL RENGLE 14.220.209 €

PORTA LAIETANA (BBVA, 50% 26.707.314€) 13.353.657 €

TOTAL DEUTE 80.805.743 €

INTERÈS



Conciliació saldos bancaris amb comptabilitat: 

 

 
 

 

 

31.12.2014

Endeutament Bancari (saldos bancaris) (a) 51.175.409 €

Préstecs Hipotecaris 42.159.200 €

Préstecs Hipotecaris Subsidiats 7.147.983 €

Préstecs no Hipotecaris 1.768.226 €

Pòlisses de Crèdit (límit pòlisses) 100.000 €

Ajustaments comptables -2.555.101 €

- Despeses d'obertura activades -769.837 €

- Part Subsidiada Ministeri -1.774.071 €

- Pòlissa de crèdit: Saldo Disponible a 31.12.2014 (b) -100.000 €

Deute per interessos meritats 88.806 €

Total Deute financer brut CCAA 48.620.308 €



3. Refinançament de l’endeutament financer 

Durant l’any 2013 i primers de 2014 -i ja abans al 2012-, s’han concretat 

operacions que han canviat l’exposició al risc de la societat, reduint-se els elements 

d’incertesa. Aquesta situació ha estat conseqüència, principalment, dels següents 

factors: 

 Refinançament de l’endeutament financer a curt termini 

 

Amb la finalitat d’adaptar l’estructura financera de l’empresa a la conjuntura 

econòmica del moment, PUMSA va iniciar a principis de l’any 2012 un procés de 

renegociació del deute a curt termini amb les entitats financeres.  

 

Aquestes negociacions van anar encaminades bàsicament a prestamitzar un 

préstec de DEXIA i la totalitat de les pòlisses de crèdit, per un total de 

39.500.000 euros, que, finalment, es varen distribuir de la següent manera: 

 

− Cancel·lacions en efectiu: 4.285.000€ 

− Signatura de préstecs hipotecaris bilaterals per import de 12.665.000 €, a 

quinze anys, inclòs tres de carència, i un tipus d’interès efectiu anual que 

anava en una forquilla del 2,75% al 3,50%.  

− Assumpció de part del deute per l’ajuntament: 22.550.000€ 

(16.650.000€ de PUMSA i 5.900.000€ de l’antiga GINTRA). 

 

 

 Refinançament de l’endeutament financer a llarg termini 

 

Al maig de 2013 PUMSA va iniciar negociacions amb el Banc Santander, el Banc 

de Sabadell i La Caixa per a obtenir una carència en l’amortització de 

determinats préstecs a llarg termini, els quals que no van ser objecte de 

refinançament al 2012.  

 

Aquest refinançament es va signar el mes de febrer de 2014 amb La Caixa i 

amb el Banc de Sabadell, amb unes carències d’amortització d’entre 2 i 2,5 

anys, tot mantenint els mateixos tipus d’interès i venciments. Amb el Banc 

Santander no es va arribar finalment a un acord. 

 

 SEGON REFINANÇAMENT
 PRÉSTECS a 

30-9-2013 
 sí refinançat 

Edifici Vallveric 1.952.873 €

Nau Colla Castellera 946.184 €

Edifici "El Rengle" 10.520.076 €

TOTAL BANC SANTANDER 13.419.133 € 0 €

Naus Centre de Serveis Logístics 1.220.806 € 1.220.806 €

Local Camí Ral, 255 645.527 € 0 €

Edifici Oficines Baixada Espenyes 917.475 € 917.475 €

Ap. Rafael Estrany soterrani (GINTRA) 1.633.799 € 0 €

Ap. Parc de Palau (GINTRA) 1.861.025 € 1.861.025 €

TOTAL LA CAIXA 6.278.632 € 3.999.306 €

c. Meléndez Valdés, 15-17 - Apk i Local (FUC) 653.503 €

Finques LepantoChurruca 3.518.094 € 3.518.094 €

ICO CAM Liquiditat (1,5MM€) (no hipotecari) 762.583 € 762.583 €

ICO Liquiditat (3,6MM€) (no hipotecari) 2.002.838 € 2.002.838 €

TOTAL BANC SABADELL 6.937.018 € 6.283.515 €

Total ENDEUTAMENT BANCARI A REFINANÇAR 26.634.783 € 10.282.821 €



En el refinançament signat amb La Caixa el 17-2-2014 es va excloure el préstec 

de l'Aparcament Rafael Estrany soterrani i el del Local del Camí Ral, perquè La 

Caixa exigia un increment dels diferencials (Eur.1Any+2,50%.) 

 

En total, doncs, l’import global refinançament, ha estat de 49.782.821€. 

  

 
 

 Després del dos processos de reestructuració bancària duts a terme, la situació 

financera de l’empresa ha quedat així: 

S’ha reduït l’endeutament financer dels 90 milions d’euros al 2011 a 48 milions 

d’euros a finals de 2014. De la totalitat del deute: 

− 46,1 milions d’euros corresponen a préstecs amb garantia hipotecària sobre 

Existències i Inversions Immobiliàries. 

− 1,9 milions d’euros corresponen a préstecs amb garantia personal, 

pràcticament tots amb el Banc Sabadell. 

 

 En aquest apartat cal esmentar els venciments de les carències acordats en els 

refinançaments bancaris signats en anys anteriors: 

 

(*) Aquest import queda reduït en 1.024.200 € donat que s’ha cancel·lat 

anticipadament al març de 2015 arran de la venda a SOLVIA d’una finca de la 

UA 89 d “Ernest Lluch” (altres 256.050€ es van amortitzar anticipadament ja 

al 2014). 

(**) En aquest préstec, que finança les sis naus del Centre de Serveis 

Logístics, se subrogarà properament l’Ajuntament, donat que se li van vendre 

al desembre de 2014. 

  

 PUMSA 

Refinançament 2012 39.500.000 € 22.550.000 € 57%

    - PUMSA 33.500.000 € 16.650.000 €

    - GINTRA 6.000.000 € 5.900.000 €

Refinançament 2013 10.282.821 € 0 € 0%

    - PUMSA 8.421.796 € 0 €

    - GINTRA 1.861.025 € 0 €

TOTAL REFINANÇAMENT 49.782.821 € 22.550.000 € 45%

 ASSUMPCIÓ DEUTE 

AJUNTAMENT 

Octubre 2015 Banc de Sabadell 2.315.000 €

Gener 2016 BANKIA 10.169.593 €

Banc de Sabadell 3.407.758 €

Març 2016 Banc de Sabadell 1.768.226 € (*)

Agost 2016 La Caixa 2.703.242 €

Octubre 2016 La Caixa 1.032.990 €  (**)

21.396.809 €

PRÉSTEC A 

31.12.14



 L’efecte en la Tresoreria de PUMSA dels venciments de carències l’any 2016 

serà, en els propers anys els següent (sense considerar cap venda 

d’actius): 

 

  

ANY 2016 ANY 2017 ANY 2018 ANY 2019 ANY 2020

LA CAIXA 3.736.232 € 100.002 € 246.432 € 255.785 € 265.496 € 275.578 €

BANKIA 10.169.593 € 716.133 € 737.694 € 759.904 € 782.783 € 806.351 €

BANC SABADELL 7.490.984 € 914.063 € 1.017.180 € 726.044 € 683.656 € 707.649 €

Total PRÉSTECS EN CARÈNCIA A 31.12.2014 21.396.809 € 1.730.198 € 2.001.306 € 1.741.733 € 1.731.935 € 1.789.577 €

Total BANC SANTANDER 12.403.451 € 2.113.996 € 2.186.400 € 2.261.664 € 2.220.751 € 1.121.685 €

33.800.260 € 3.844.193 € 4.187.706 € 4.003.397 € 3.952.686 € 2.911.261 €

AMORTITZACIÓ DE CAPITALPRÉSTEC A 

31.12.14



4. Aportacions Ajuntament 

L’aportació total de l’Ajuntament a PUMSA ha estat de 20.726.793 euros, 

conseqüència del següent: 

 

1. Per diversos conceptes, hi havia pendent d’escripturar ampliacions de capital 

a favor de l’Ajuntament per import de 298.702 € i 965.823 €. 

2. Durant l’exercici 2012 l’Ajuntament va assumir pagaments a proveïdors per 

compte de PUMSA per 1.900.278€, acollint-se al pla de pagament a 

proveïdors. 

3. Arran del procés de refinançament de l’endeutament bancari a curt termini 

dut a terme al 2012, l’Ajuntament, com s’ha dit abans, va assumir deute 

financer per import de 16.650.000€. 

4. D’altra banda, el 25 de juliol de 2013, l’Ajuntament destinà 911.990€ a 

aportació dinerària a PUMSA, per a finançar la compra a l’Ajuntament del 18% 

de  les accions de l’antiga GINTRA. 

 

Totes aquestes aportacions es van instrumentat de la següent manera: 

 

a) El 19 de juny de 2013 es va formalitzar un préstec participatiu per import de 

9.608.134 €. 

b) Una aportació per a compensació de pèrdues per import d’11.118.659 €, 

aprovada per la junta d’accionistes del 26 de juny de 2013. Import aquest 

corresponent als Resultats negatius acumulats, abans de deterioraments. 

 

Addicionalment, el 23 de desembre de 2013, PUMSA va signar amb 

l’Ajuntament un altre préstec participatiu d’1.915.297€, tal i com estava previst 

en el document “Projeccions financeres 2013-2017” aprovat pel consell 

d’administració del 7 de maig de 2013. 

 

Pel que fa a l’extinta GINTRA, el 19 de juny de 2013 es va formalitzar un préstec 

participatiu amb l’Ajuntament per import d’11.286.092 €. Aquest préstec és 

conseqüència del següent: 

 

1. Al 2012, l’Ajuntament va assumir pagaments a proveïdors per import de 

3.579.505 €, acollint-se al Pla de pagament a proveïdors,  

2. Arran del procés de refinançament dut a terme al 2012, l’Ajuntament va 

assumir deute de GINTRA, per import de 5.900.000 €. 

3. Per últim, les aportacions fetes per l’Ajuntament destinades a compensar 

pèrdues, i pendents encara d’aplicar, feien un total d’1.806.588 €. 

En resum, l’import total de Préstecs participatius signats és de 22.809.522 

euros (9.608.134€ i 1.915.297€ per PUMSA més 11.286.092€ per GINTRA). Es 

tracta de préstecs a 10 anys prorrogables, amb un mínim de 4 anys. La retribució 

pactada està en funció dels beneficis de la societat. Els préstecs participatius es 

consideren patrimoni net en la legislació mercantil. Al 2013 es va dur a terme una 

amortització extraordinària dels préstecs participatius per import de 3.619.075€, 

subvencionada per l’Ajuntament en el marc dels acords presos, amb la qual cosa, el 

saldo pendent a 31 de desembre de 2014 és de 19.190.450 euros. 

L’ajuntament s’ha subrogat en deute per un import total de 28.029.783 € 

(en pòlisses/préstecs, per 22.550.000€ i en pagaments a proveïdors -acollint-se al 

Pla de pagament a proveïdors- per 5.479.783€). 

  



5. Acord amb Fomento de Construcciones y Contratas, SA 

(FCC) 

 L’11 de març de 2014, l’Ajuntament i FCC van signar un acord per al pagament 

del deute de 21.660.209 euros arran de la construcció de l’Edifici del Rengle. 

 

A grans trets, aquest acord preveia tres escenaris: 

 

o El pagament total del deute l’any 2014. Si s’aconseguia finançament per a fer 

front al deute d’un sol cop al 2014, les condicions de l’acord eren 

especialment favorables, ja que FCC aplicaria una quitança d’1.826.181 euros. 

o En cinc terminis, sent el primer el dia de la signatura de l’acord, i el darrer el 

30 de juny de 2017. En aquest cas, la xifra total es quedaria en els 21,7 

milions previstos, amb un interès de l’Euribor anual + 0,5. 

o Com a darrera opció, en vuit anys, amb un interès de l’Euribor anual + 3,5, és 

a dir, a raó de 2.707.526 €/anuals. 

 

En qualsevol cas, els interessos meritats fins a la data de la signatura de l’acord 

queden condonats com a contrapartida a que l’Ajuntament garanteix el 

pagament del deute. 

L’Ajuntament, l’11 de març i el 30 de juny de 2014, va abonar a FCC per compte 

de PUMSA l’import de 2.707.526 euros abans esmentat. 

 

 El 24 de desembre de 2014 es va signar una Addenda als esmentats pactes 

signats l’11 de març. En base a aquesta Addenda, l’Ajuntament va abonar a FCC 

al desembre de 2014 un import addicional de 4.732.474€, que sumats als 

anteriors 2.707.526€ ja satisfets, fan un total de 7.440.000 euros. El deute 

pendent a 31.12.2014 és, per tant, de 14.220.209 €, que es pagarà en cinc 

terminis anuals, els anys 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019, a raó de 2.842.041,79 

€ cadascun dels quatre primers anys, i 2.352.041,80 € l’any 2019. Aquesta 

última anualitat incorpora una quitança de 500.000 €. L’estalvi pels interessos 

fins el 31.12.2014 ha estat de 0,3 milions d’euros. 

 

El deute ajornat merita interessos de l’Euribor a 1 any més el 3,50%, a comptar 

des de l’1 de gener de 2015, en comptes de, com fins llavors, des de l’1 de juliol 

de 2014. Per a l’any 2015 suposarà una despesa financera d’uns 500.000 euros. 

 

 Per a finançar aquests 7,4 milions d’euros, al desembre de 2014 es va 

escripturar  la dació en pagament a favor de l’Ajuntament de les sis naus del 

Centre de Serveis Logístics, i aquest 2015 se signarà la transmissió de 

l’aparcament del Parc Central i el rescat parcial de la concessió de l’aparcament 

de l’avinguda Perú, en la part ocupada pel Centre de Formació d’Adults de Can 

Noé. De tota manera PUMSA continuarà explotant i gestionant aquests actius 

com fins ara, en règim d’adscripció. 

 

De cara a finançar els pagaments del 2015, per import de 3,3 milions d’euros 

(2,8 milions de capital + 0,5 milions d’interessos) està en estudi noves vendes 

d’actius a l’Ajuntament (sempre i quan la transmissió dels immobles estigui 

exempta d’IVA). 

 

  



6. Ajut temporal de caixa 2015 

Per a finançar les necessitats de tresoreria de PUMSA per a l’any 2015, mitjançant 

Decret del 9 de març de 2015, l’Ajuntament va atorgar-nos un Ajut de caixa de 

3.575.000€, a reintegrar en un termini màxim de dotze mesos a partir de la seva 

data d’aprovació. 

 

Aquesta necessitat de tresoreria ve motivada fonamentalment per l’amortització no 

pressupostada dels préstecs amb el Banc Santander, ja que al final no es van 

refinançar per les noves condicions que exigia el Banc, i que pel 2015 serà d’uns 

2,2 MM €. 

 

  



PORTA LAIETANA, SA  

 PORTA LAIETANA, SA, NIF A-63919757, domiciliada a Mataró, C/Pablo Iglesias, 63, 

fou constituïda el 13 de juliol de 2005 i consta inscrita en el Registre Mercantil en 

data 22 de novembre de 2005. 

 

El capital social de PORTA LAIETANA és de 12.000.000 €, subscrit al 50% entre 

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) i Iluro Residencial, SL (empresa 

filial del grup COPCISA). En els comptes anuals de PUMSA, la inversió en Porta 

Laietana es troba provisionada al 100%. 

 

PORTA LAIETANA té per objecte social el desenvolupament urbanístic i immobiliari 

del sector IVECO-RENFE-FARINERA/ VEÏNAT DE VALLDEIX i la prestació i explotació 

de serveis vinculats a la seva urbanització. 

 

La Societat és titular de les següents finques: finca de l’Avinguda Maresme, nº 48 

al 78 (sector Iveco-Renfe), adquirida el 26 de juliol de 2005 (finca Registral nº 181) 

i la finca al carrer Comadaran, 5 (Veïnat de Valldeix), adquirida el 12 de desembre 

de 2006 (finca Registral nº 15.418). 

 

Atès que el marc existent en el moment de formalització del contracte d’adjudicació 

no té res a veure amb el marc actual, ni dels del punt de vista del planejament i 

gestió urbanística ni l’econòmic, es va entendre que es va produir una alteració 

sobrevinguda i extraordinària de les circumstàncies concurrents en el moment de la 

celebració del contracte que provocava una desproporció de les prestacions de les 

parts contractuals. És per aquet motiu que les parts varen pactar un nou marc 

contractual amb noves obligacions, el qual va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament 

en sessió de 5 de setembre de 2013, en els termes acordats pel Consell 

d’Administració de PUMSA en la seva sessió del 25 de juliol de 2013. En aquest 

sentit, el grup COPCISA va dur a terme a l’exercici 2013 una aportació dinerària de 

4.000.000 d’euros per tal de poder refinançar el deute hipotecari i varen deixar 

sense efecte les següents obligacions del grup COPCISA que resultaven del 

contracte d’adjudicació, del plec de condicions i de l’oferta presentada: 

 

o Comprar la totalitat de les finques resultants de l'aprofitament privat 

adjudicades a PORTA LAIETANA, SA pel preu que es fixi mitjançant taxació, 

llevat del 50% destinat a la construcció d’HPO, que adquirirà PUMSA. 

 

o Cessió a PUMSA del 50% del sostre d’HPO i del concertat que li correspon al 

soci privat (PUMSA podrà comprar a PORTA LAIETANA, SA el sostre a "cost 

cero", sempre que el sostre protegit adjudicat no superi el 30% del total de 

sostre residencial). 

 

o Finançar la totalitat de les necessitats de tresoreria de PORTA LAIETANA, SA, 

directament o bé prestant garantia suficient enfront les entitats financeres. 

 

D’altra banda, el 16 de setembre de 2013 el consell d'administració de Porta 

Laietana va aprovar el document que hauria de servir per a garantir la viabilitat de 

la societat. En aquest document es va fer una estimació de les projeccions 

financeres pel període 2013-2017, pactant-se que del 2012 al 2016, el grup 



Copcisa es feia càrrec dels IBIs de la societat mentre que PUMSA es feia càrrec de 

la resta de despeses d'estructura (auditoria, assegurances, taxacions, etc...), 

afegint els nous paràmetres urbanístics recollits a la segona modificació del PGO del 

àmbit Iveco-Renfe/Farinera/Veïnat de Valldeix aprovada el 2 de maig de 2013. 

 

La societat es dissoldrà, en tot cas, un cop s’hagi procedit a la transmissió de totes 

les finques que li hagin estat adjudicades en el sector. A data de tancament no s’ha 

realitzat cap transmissió. 

 

D’altra banda, el 20 de setembre de 2013 es va signar el refinançament de tots els 

préstecs/pòlisses de PORTA LAIETANA, SA (vençuts des del 31 d'octubre de 2012). 

Les principals condicions del refinançament van ser: 

 

 Carència de capital, amb un tipus d’interès fix del 0,001%, des del 20 de 

setembre de 2013, i fins al 31 de juliol de 2016. 

 

 El BBVA va atorgar una quita de 2.000.000 euros el mateix dia de la signatura 

de la novació. 

 

 El BBVA atorgarà quites de fins a 1.000.000 euros condicionades al compliment 

de diferents fites urbanístiques relacionades amb el sector Iveco-Renfe-Farinera 

/ Veïnat de Valldeix, i una altra quita addicional de 3.000.000 euros si al cap de 

tres anys de la novació el valor del sòl de PORTA LAIETANA, SA supera els 

28.000.000 euros.  

 

Les quites de fins 1.000.000 euros queden condicionades al compliment de les 

següent fites urbanístiques: 

 

 A l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla General de la UA89-d 

“Ernest Lluch-Valldeix” (abans PMU 09-D), 250.000 euros. Aquesta fita es va 

assolir durant l’exercici 2014. 

 

 A la inscripció en el Registre de la Propietat de l’aprovació definitiva del 

Projecte de Reparcel·lació de la UA89-d “Ernest Lluch-Valldeix”, 250.000 

euros. La inscripció en el Registre de la Propietat s’ha realitzat amb data 5 de 

març de 2015. 

 

 A l’aprovació definitiva del PMU-11 “Iveco-Renfe/Farinera”, 250.000 euros. El 

PMU-11 “Iveco-Renfe/Farinera” ha estat aprovat definitivament per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 29 de gener de 2015. 

 

 A la inscripció en el Registre de la Propietat de l’aprovació definitiva del 

Projecte de Reparcel·lació del Sector PMU-11 “Iveco-Renfe/Farinera”, 250.000 

euros. Resta pendent a data d’avui. 

 

 El BBVA condona els interessos de demora meritats als exercicis 2012 i 2013. 

 

 El BBVA amplia el finançament en l’import dels interessos ordinaris meritats des 

del 31/10/2012 i fins el dia de l’escriptura de novació, el 20/09/2013, i per 

l’import de les despeses de novació. 

 



El capital viu dels préstecs i pòlisses podrà ser exigit anticipadament pel banc si es 

produeix l’ incompliment de qualsevol de les següents fites urbanístiques: 

 

 Si en el mes de gener de 2015 no consta l’Aprovació Definitiva de la 

modificació puntual del pla general de la UA89-d “Ernest Lluch-Valldeix” i del 

PMU 11 “Iveco-Renfe/Farinera”. Aquesta fita urbanística s’ha assolit amb 

anterioritat al 31 de gener de 2015. 

 

 Si en el mes de juliol de 2015 no consta l’Aprovació Definitiva dels projectes 

de reparcel·lació i la seva inscripció en el registre de la propietat, de la UA89-

d “Ernest Lluch-Valldeix” i del PMU 11 “Iveco-Renfe/Farinera”. 

 

 En darrer lloc, les principals dades economicofinanceres de PORTA LAITANA, SA 

són, a 31 de desembre de 2014, les següents: 

 

Capital social      12.000.000 € 

Cost comptable d’adquisició de les finques  41.357.886 € 

Valor finques segons taxació CB Richard Ellis  12.541.425 € 

Deute BBVA      26.707.314 € 

Patrimoni Net             - 13.183.541 € 

 

Així mateix, la societat té pendent de pagament la 1ª quota d’urbanització 

corresponent al projecte de reparcel·lació de la UAd-89 “Ernest Lluch-Valldeix” per 

import de 573.237,40€, segons Decret de l’Ajuntament de Mataró de datat 26 de 

març de 2015. 

 

La Societat s'ha vist afectada negativament per l'actual situació del mercat 

immobiliari -conseqüència d’això és, entre d’altres, la ralentització en les vendes de 

les seves Existències-, la tendència a la baixa al mercat de sòl i les dificultats 

generals d'obtenir finançament. Aquesta situació ha afectat negativament a la 

Societat, que ha incorregut en pèrdues significatives i presenta un patrimoni net 

negatiu. 

 

Aquestes circumstàncies podrien fer difícil, en les condicions actuals, la continuïtat 

de les operacions de la Societat sense que es produeixin fets rellevants, tals com el 

refinançament del deute amb el BBVA, el qual es va signar el 20 de setembre de 

2013, amb una carència de capital i interessos fins el 31 de juliol de 2016. És per 

això que els comptes anuals abreujats de l'exercici 2014 s'han formulat amb data 

31 de març de 2015, d'acord amb el principi d'empresa en funcionament. 

 

D’altra banda, cal considerar que en base a la Disposició final setena de la Llei 

17/2014, de 30 de setembre, per la qual s’adopten mesures urgents en matèria de 

refinançament i reestructuració del deute empresarial, per la qual s’estén per als 



exercicis que es tanquin l’any 2014, el règim excepcional de no còmput de les 

pèrdues reconegudes als comptes anuals per deteriorament derivades de 

l’Immobilitzat material, les Inversions Immobiliàries i les Existències en els supòsits 

de reducció de capital obligatòria i dissolució, ni pel que fa al compliment del 

pressupost objectiu del concurs contemplat a l’article 2 de la Llei concursal, de 

moment no s’ha prorrogat per a l’any 2015, tot i que en exercicis anteriors sí que 

s’havia fet. En aquest escenari els administradors han iniciat converses amb BBVA 

com a principal creditor de la societat per tractar de solventar aquest problema i 

que la societat no entri en causa de dissolució/concurs. Els administradors opinen 

que tindran èxit en aquesta gestió i per tant no es veurà afectada la continuïtat de 

la societat per aquest motiu. 

 

Arribat a aquest punt, l’article 367 de la Llei de Societats de Capital, estableix:  

“1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al 

acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la 

obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, 

en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten 

la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos 

meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta 

no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido 
contrario a la disolución. 

2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha 

posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que 
los administradores acrediten que son de fecha anterior.” 

 

 

  



OFICINA LOCAL D’HABITATGE 
 

 

DADES DE L’ACTIVITAT I GESTIONS REALITZADES  

 

ATENCIÓ AL PÚBLIC:  

 

Durant el període 2011–2015 l’Oficina Local d’Habitatge de Mataró ha atès 

consultes relacionades amb: Llista Única, Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb 

Protecció Oficial de la Generalitat de Catalunya, Gestió de la Borsa de Lloguer, Ajuts 

al lloguer, Ajuts d’Especial Urgència, Cèdules d’habitabilitat, Renda Bàsica 

d’Emancipació, Rehabilitació, HPO i altres.  

 

Es mostren les dades en el següent gràfic:  

 

 
 

 

Es tenen en compte les dades des de juny de 2011 a 30 d’abril de 2015. 

 

 

 

LLISTA ÚNICA 

 

A l’any 2009 es creà la Llista Única, registre informàtic per unificar i recollir les 

sol·licituds d’habitatge. Aquest programa ha servit fins enguany per a realitzar les 

adjudicacions dels habitatges tant amb protecció oficial com els que són gestionats 

a través del Programa Xarxa de Mediació per al Lloguer Social. Aquest any 2015 

s’està aprovant el Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb 

Protecció Oficial de Mataró, és la norma que regula el procediment d’adjudicació 

d’habitatge públic, tant en règim de lloguer com de venda, basant-se en el Registre 

de Sol·licitants de la Generalitat de Catalunya. A data d’avui, es troba aprovat 

inicialment, es preveu que durant el mes de juny s’aprovi definitivament. 
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A continuació es mostren les dades relatives al nombre de sol·licituds i 

sol·licitants detallades per anys: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de sol·licituds que s’han registrat es detalla a continuació la tipologia 

familiar de demanda: 

 

 
 

 

 

 

  



 

REGISTRE DE SOL·LICITANTS 

 

Pel que al tràmit de la inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb 

Protecció Oficial (RSHPO) l’OLH ha recepcionat i tramitat les següents sol·licituds: 

 

 

 
 

Les dades del 2015 corresponen a data 30 d’abril. 
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AJUTS AL LLOGUER 

 

Arrel del conveni signat amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Oficina Local 

d’Habitatge de Mataró, informa, gestiona i tramita tres tipologies d’ajuts al 

pagament del lloguer: lloguer just, especial urgència i renda bàsica d’emancipació. 

 

Cal esmentar que durant el 2014, també ha tramitat una línia nova “Ajuts 

d’Especial Urgència per aturats de llarga durada”, va ser una convocatòria puntual i 

no s’ha iniciat de nou aquest any 2015. 

 

Les convocatòries per a la gestió i tramitació d’aquests ajuts les determina la 

Generalitat, així com els requisits, el pressupost i la documentació a presentar. 

 

 

Lloguer Just 

Expedients tramitats 2011-2014: 

 

 
 

 

 

 

La variació del nombre d’expedients tramitats depen de la convocatòria de la 

Generalitat i del pressupost que hi destinen, per això el 2014, hi ha una davallada 

important, ja que no es van poder tramitar expedient per a nous sol·licitants, 

només renovacions i col·lectius que van quedar denegats per manca de pressupost 

l’any 2013. 

 

Aquest any 2015, han obert convocatòria per a renovacions, per tant, pels 624 del 

2014. Ja estan tramitats però encara no s’han resolt els expedients. A data d’avui 

s’està tramitant una altra convocatòria, que finalitza el 29 de maig per a col·lectius 

específics, per tant està restringida. Per aquesta convocatòria es preveu tramitar 

150 expedients. 

 

I per últim, es preveu obrir convocatòria per a nous sol·licitants durant aquest mes 

de maig.  
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Ajuts d’Especial Urgència 

Prestacions que s’atorguen a persones que han generat deutes per rebuts impagats 

de rendes de lloguer, quotes d’hipoteca o bé per a persones que han perdut 

l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució 

hipotecària, o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi 

perdut l’habitatge, com en els casos de dació en pagament, que quedin 

degudament acreditats. 

 

Dades relatives als expedients tramitats: 

 

 
 

Durant el primer trimestre d’aquest any 2015, s’han tramitat 15 expedients. 

 

 

Ajuts d’Especial Urgència: Aturats de Llarga durada 

D’aquesta nova línia d’ajuts que es va gestionar durant el 2014, es van tramitar un 

total de 181 expedients. 

 

 

Renda Bàsica d’Emancipació 

Aquesta línia d’ajuts per a pagar el lloguer anava destinada als joves de 22 a 30 

anys amb ingressos no superiors a 22.000 euros. Actualment només es du a terme 

la gestió i seguiment de sol·licituds però no entrada de nous expedients. 

Des de l’Oficina Local d’Habitatge, es du a terme el seguiment i la gestió de 700 

expedients. 

 

 

 

 

QUALIFICACIÓ I EDIFICACIÓ  

Aquesta secció es troba dins l’OLH però la lidera la secció de l’Ajuntament de 

Mataró. L’OLH treballa conjuntament amb la secció d’Habitatge i dóna informació al 

usuari referent a la tramitació de cèdules d’habitabilitat i ajuts per a la rehabilitació, 

també participa en la tramitació i recepció d’expedients.  
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XARXA DE MEDIACIÓ PEL LLOGUER SOCIAL (Borsa de Lloguer) 

 

L’OLH de Mataró gestiona la Borsa de Lloguer, tots aquells habitatges inclosos dins 

el Programa de Xarxa de Mediació pel Lloguer Social, en el marc del conveni signat 

amb l’Agència de l’Habitatge. 

 

A continuació es dóna compte del resum de dades relatives a l’activitat i gestió 

d’aquest servei. Cal tenir en compte que les dades corresponen al total d’habitatges 

de la Borsa, tant públics (40) i privats (70). 

 

PARC TOTAL D’HABITATGES GESTIONATS 

 

 
 

El 2014, l’OLH va atendre 31 propietaris i durant el primer trimestre del 2015, 5 

propietaris.  

 

Cal dir que durant el 2014 van produir-se 9 altes d’habitatges nous i 15 baixes, i 

durant el primer trimestre del 2015, 3 altes i 2 baixes.  Els principals motius de les 

baixes són: requisits dels sol·licitants, incidències en el procés d’adjudicació, preu 

de lloguer, incidències amb llogaters/impagaments (desnonaments). 

 

CONTRACTES SIGNATS  

 

 
Les dades del 2015 corresponen a data 30 d’abril. 
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TRAMS PREUS CONTRACTES D’ARRENDAMENT 

 

 
 

El preu mig del lloguer dels habitatges de la Borsa de Lloguer el 2015  es troba en 

354,63 €, ha disminuït respecte el 2014, que es trobava en 398,48 €. 
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Gestió de Patrimoni 

 

Habitatges amb Protecció Oficial 

 

A continuació es detalla les dades relatives al nombre d’altes i baixes de contractes 

que s’han dut a terme dins del parc d’habitatges amb protecció oficial. Els motius 

de les baixes són o bé per rescissió voluntària, finalització de contracte o 

desnonament o procediment judicial. Cal destacar aquest últim fet, durant el 2011 

es van produir 5 baixes causades per un desnonament, el 2012, 5 desnonaments i 

fins a data d’avui no s’ha produït cap altre més. 

 

 
 

 

Pel que fa a la ocupació de les 10 promocions d’habitatge amb protecció oficial 

propietat de PUMSA, es detalla el percentatge anual al següent gràfic: 
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Habitatges municipals cedits 

La gestió d’aquests habitatges fou cedida a PUMSA el passat mes de desembre de 

2014.  

Dins d’aquesta tipologia d’habitatges s’ha produït 1 alta i 2 baixes de contracte, les 

dues per rescissions voluntàries.  

 

Pel que fa a la ocupació d’aquests habitatges, actualment es troba en un 90,62 

%, resten 3 sense adjudicar, un es troba en procés d’obres de millora, un està 

pendent de permutar per un altre habitatge de l’AHC i un està pendent d’adjudicar 

per part dels Serveis Socials.  

 

 

Habitatges lliures  

Dins d’aquesta tipologia d’habitatges no s’han produïts ni altes ni baixes, i la seva 

ocupació es manté en el 100%. 

 

 

 

LLOGUER SOCIAL 

Dels 259 habitatges públics gestionats per PUMSA, actualment 53 es destinen a 

lloguer social. Això és fruit de la decisió presa per la Comissió d’Habitatge de posar 

a disposició de Serveis Socials tots els habitatges públics que quedin disponibles. 

 

Es preveu que durant el 2015 es puguin destinar un mínim de 7 habitatges a 

lloguer social, suposant així un total de 60 habitatges, un 23,1 % del total del 

parc. 

Aquest nombre es pot veure incrementat ja que actualment han sol·licitat rebaixa 

de la renda de lloguer 13 llogaters d’habitatges públics. Aquests casos estan 

pendents de valorar per part de Serveis Socials. Si la valoració i el corresponent 

informe acredita que el llogater ha de pagar una renda inferior, aquests habitatges 

s’hauran d’incorporar dins la tipologia de lloguer social. 

  



MOBILITAT 
 

 

1-INTRODUCCIÓ 
 

PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A. (PUMSA) en la seva branca de 

MOBILITAT,  és una de les responsables de millorar la mobilitat urbana a la ciutat i 

de retornar al carrer la seva funció d’espai públic. Per això, duu a terme actuacions 

municipals, recolzades sempre per l’Ajuntament, destinades a modificar els hàbits 

de comportament de la ciutadania pel que fa a l’ús del cotxe. 

 

Els encàrrecs principals són: 

- La explotació d’ aparcaments en subsòl en la seva distinció de rotació per a 

residents o mixtos. 

- L’explotació de l’estacionament en superfície sotmès a control horari limitat i 

controlat mitjançant parquímetres com a eina amb la finalitat d’aconseguir la 

rotació de vehicles aparcats en zones d’insuficiència d’oferta. 

- La gestió del servei de suport logístic a la circulació, la prestació del servei 

auxiliar de retirada dels vehicles de la via pública i la gestió administrativa 

del dipòsit de vehicles. 

 

Els seus objectius són: 

- Explotar els aparcaments mixtos i per a residents per garantir al ciutadà un 

servei de la màxima qualitat possible. 

- Incrementant l’accessibilitat als eixos comercials i de serveis amb la gestió i 

explotació de la zona blava per incentivar l’activitat econòmica de la ciutat. 

- Millorar la mobilitat a la ciutat mitjançant la retirada dels vehicles que la 

dificulten. 

 

 

2-GESTIÓ 
 

2-1  APARCAMENTS GESTIONATS 

 

Per tal d’oferir solucions d’estacionament als vehicles, descongestionar els carrers 

de Mataró i facilitar la mobilitat dels veïns, PUMSA  gestiona l’aparcaments de la 

Plaça de Cuba, i a partir de l’1 de Gener de 2012 els de Plaça Granollers i Parc 

Central, tant de rotació com per a residents. 

 

Des de PUMSA Mobilitat es gestionen un total de 495 places destinades  a aquest 

fet,de les quals: 

 257 places es destinen a aparcaments de residents 

 238 places corresponents a aparcaments de rotació 

 

CONVENIS AMB DIFERENTS INSTITUCIONS 

Per afavorir la ocupació i incrementar els serveis a l’aparcament de Parc Central hi 

han establerts varis contractes amb el Patronat Municipal de Cultura, el Patronat 

Municipal d’Esports, l’Associació del Casal de la Gent Gran, usuaris del Teatre 

Monumental i actuacions puntuals per esdeveniments d’interès general. 

 

VALORACIÓ DEL FUNCIONAMENT DELS APARCAMENTS 

En aquest període de temps (2011-2014) el numero de vehicles en rotació s’han 

incrementat un escàs 1% en canvi la facturació ha davallat en quasi un 10% això 

ens conclou que la rotació de vehicles es pràcticament la mateixa però en canvi les 

estàncies son de menys temps. La tendència per aquest 2015 sembla que està 

variant ja que tenim un relatiu increment respecte als primers mesos de l’any 



passat. En relació als contractes d’abonats la tendència es a l’alça i s’han 

incrementat en un 39%. 

 

PROJECTES DE FUTUR 

Durant el segon semestre de 2015 s’instal·larà en els aparcaments de Plaça 

Granollers i Parc Central tota la maquinaria nova per tal de poder donar un millor 

servei de qualitat als usuaris, es publicitaran i es farà promoció per captar mes 

usuaris, donat que estan infrautilitzats en la seva faceta de rotació. Intentarem 

reforçar els acords comercials amb les institucions ja que es una eina de promoció 

entre els ciudatans. 

 

En quan a l’aparcament de Plaça de Cuba estudiem la possibilitat de incorporar un 

abonament nocturn per donar-l’hi a l’aparcament mes us del que te actualment. 

 

 

2.2. ZONES D’ESTACIONAMENT ENSUPERFÍCIE SOTMESES A CONTROL HORARI I 

TARIFARI (“Zones blaves”) 

 

PUMSA gestiona les  zones  d’estacionament en superfície sotmeses a control horari 

i tarifari “ zona blava”. Aquestes zones pretenen potenciar la rotació de vehicles a 

les zones de més concentració comercial i amb menys espais per aparcar. L’objectiu 

és afavorir una mobilitat sostenible i millorar la qualitat de vida de la ciutadania. 

 

Actualment, Mataró disposa sobre el paper de 1060 places d’estacionament limitat, 

que queden retallades en 942 degut a les diferents modificacions de les vies i 

obres. 

 

Es disposa de dos tipus de places diferents: per a residents a la zona, gratuïtes per 

aquests i les de rotació, on els residents disposen d'uns horaris més amplis 

d’aparcament. 

 

A finals del 2014 es va fer una nova adjudicació de la prestació del servei que la va 

guanyar Eysa, per la qual s’han canviat tots els parquímetres i s’ha incorporat una 

nova forma de pagament per mitjà el mòbil. 

 

S’ha fet una ampliació de zona blava al solar de la Cooperativa Agrària a la 

Avinguda del Maresme on s’han creat 56 places noves. 

 

VALORACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE LA ZONA BLAVA 

Durant el període que estem valorant hi ha hagut un decrement en quan als 

vehicles estacionats d’un 9’98%  això te relació directa amb la recaptació que 

també ha tingut un retrocés d’un 2’42% i amb els vehicles denunciats que baixen 

en un 16’38%.   

 

Com a conseqüència del nou concurs tindrem una reducció de costos quantificats en 

uns 115.000 €. 

 

La tendència d’ingressos d’aquest any 2015 es positiva respecta als primers mesos 

del any 2014, d’un 3 % aproximadament. 

 

PROJECTES DE FUTUR 

S’està preparant una proposta per que durant aquest 2015 es faci una regulació i 

un nou cens de residents per evitar el frau que ara hi ha, un nou sistema telemàtic 

basat en la matrícula del vehicle i sense l’enganxina actual fàcilment falsificable. 

 

Es prepara també una solució amb descomptes per els botiguers per tal de que 

puguin regalar temps de la Zona Blava als seus clients per mitjà del mòbil. 



2.3- SUPORT LOGÍSTIC A LA CIRCULACIÓ (“Grua”) 

 

La gestió del trànsit per part de PUMSA també requereix l’execució del suport 

logístic a la circulació, que és el tercer eix d’actuació per millorar la mobilitat urbana 

a Mataró. Aquesta funció comporta la prestació de serveis com la retirada de 

vehicles indegudament estacionats o abandonats de la via pública i la gestió 

administrativa dels dipòsits de vehicles (municipal, abandonats i judicial). 

 

 

SERVEI MUNICIPAL DE RETIRADA 

Fins l’1 d’Abril de 2014 PUMSA contractava el servei de grua, a partir d’aquesta 

data ho contracta directament l’Ajuntament, des de PUMSA  fem tota la gestió 

administrativa de la retirada dels vehicles i la custodia dels mateixos als diferents 

dipòsits.  

 

El servei d’atenció al públic, instal·lat en el dipòsit municipal de vehicles, i l’execució 

de les tasques administratives que es deriven de l’objecte del contracte amb el 

concessionari, estan disponibles les 24 hores del dia i durant tot l’any. 

 

El dipòsit municipal per a la retirada de vehicles de la via pública està ubicat 

actualment a la planta -1 de l’aparcament de la Rda. de Rafael Estrany, 36 i te una 

capacitat de 130 vehicles. 

SERVEI VEHICLES ABANDONATS 

PUMSA  s’encarrega de la gestió indirecta de les tasques de transport, dipòsit, 

desballestament, decantació d’olis i reciclatge de residus de tots els vehicles 

abandonats. Aquest servei està contractat a una empresa privada per la seva gestió 

directa. 

 

 

SERVEI VEHICLES JUDICIALS 

PUMSA porta la gestió del servei de vehicles judicials immobilitzats per causes 

legals. Aquest 

servei es duu a terme des de Policia Local juntament amb PUMSA. 

 

El dipòsit per a la custòdia de vehicles judicials està ubicat actualment en la planta 

-2 de l’aparcament de Parc de Palau, que té una capacitat aproximada per a 122 

vehicles i comparteix espai amb el dipòsit de vehicles abandonats, també comptem 

amb un espai tancat a la planta -1 de l’aparcament de Plaça Granollers amb una 

capacitat de 28 places. 

 

Per a totes aquestes tasques es destinen 280 places d’aparcament. 

 

VALORACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE LA GRUA 

Els serveis que realitza la grua va en funció de les necessitats de Policia Local i de 

la iniciativa pròpia dels operaris de la grua, sempre supervisats per un agent de 

P.L., l’evolució dels serveis en aquest darrers quatre anys  es pràcticament  pla,  es 

realitzen al voltant de 12.700 serveis anuals, repartits en retirades de vehicles, 

senyalitzacions, vehicles moguts, etc.. 

 

PROJECTES DE FUTUR 

Tenim un acord amb Reciclatges Escolano que data del any 2003 per el 

desballestament i descontaminació de vehicles abandonats, aquest any 2015 hi ha 

previst fer un concurs per l’adjudicació del servei i poder millorar les prestancions. 

 

 

  



2.4- DISPOSITIUS DE REGULACIÓ DEL TRANSIT  (“Pilones”) 

 

Els dispositius de regulació del transit son elements que discriminen i controlen els 

vehicles que poden circular en diferents zones Mataró i a diferents hores. 

Aquests dispositius es controlen des de la mateixa oficina de la grua situada a la 

Ronda de Rafael Estrany, 36. i amb les indicacions especifiques en tot moment de 

Via Pública. 
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1. Principis generals d’organització 
 
1.1. Antecedents 

 
La Fundació Tecnocampus, com a organització tal i com avui la coneixem, és el resultat de la 
fusió sota una mateixa institució de l’organisme autònom de l’Ajuntament de Mataró Escola 
Universitària Politècnica (creat el 1984), l’organisme autònom del Consell Comarcal del 
Maresme Escola Universitària del Maresme (creat el 1995), la pròpia Fundació TecnoCampus 
(creada l’any 1999 per la Politècnica i Ajuntament) i de la subrogació d’una part dels serveis 
municipals de promoció econòmica de l’Ajuntament de Mataró, en concret els serveis de 
creació d’empresa i de teixit productiu.  
 
Ara fa 5 cursos (4 anys), i fruit de la fusió efectiva d’activitat esmentada  es va optar per un 
model per agregació de personal, reproduint el sistema organitzatiu de la suma dels centres. A 
banda en aquell moment es va incorporar una nova tasca,  la gestió del Parc TecnoCampus 
(ubicació de viver empreses i per lloguer d’espais d’empreses de tipus innovador), a partir del 
contracte amb l’Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus Mataró (EPEL Parc 
Tecnocampus). La EPEL Parc Tecnocampus com a societat patrimonial propietat de 
l’Ajuntament de Mataró i que té en propietat el total del complex edificatori Tecnocampus  va 
renunciar a tenir personal propi per fer la gestió de la seva activitat i del seu patrimoni, 
contractant a la Fundació Tecnocampus la gestió del Parc.  
 
En el moment de pensar la nova organització fruit de la fusió es va mirar de sumar equips 
intentant cercar amb el temps una identitat comuna entorn al TecnoCampus. Malgrat 
l’existència de llocs de treball duplicats es va decidir no prescindir de ningú esperant que el 
creixement futur absorbís l’excedent laboral potencial. En aquest sentit es va crear un únic 
departament de gestió acadèmica, un únic àmbit de gestió corporativa  (financera, recursos 
humans i legal), un àmbit comercial i de màrqueting  i un únic àmbit d’infraestructures. Per fer-
ho  es van sumar equips  i es varen distribuir recursos. No es varen crear nous processos i es va 
partir de sistemes duplicats per la gestió acadèmica i un model organitzatiu conservador.   

 
En el moment inicial el Parc es va ocupar en un 35% com a conseqüència dels llogaters del 
Tecnocampus v1.0 (edifici Vallveric). Pel que fa a l’activitat universitària, la situació era molt 
delicada amb poc més de 1.000 estudiants en total, provocant importants pèrdues 
econòmiques per manca de massa crítica (prop de 20 M€ en aportacions municipals a fons 
perduts acumulades des de 2002 fins 2013). Existia també un excedent de plantilla de 
professorat (PDI) per manca d’activitat docent, especialment greu a la Politècnica doncs la 
majoria del personal tenia vinculació indefinida (a l’Escola Maresme la vinculació laboral 
temporal del professorat o externa feia que el problema fos menys greu). Es va crear un 
sistema de crèdits dits POA per tal d’omplir les hores i distribuir la feina. A nivell de reputació 
els estudis de la EUM havien perdut força i la situació davant l’adaptació a l’EEES (Pla Bolonya) 
era incerta. 
  
El model que impera des d’aleshores és de tipus administratiu cèntric i per tant es demana als 
usuaris que s’adaptin a la producció de serveis. Igualment ha imperat una cultura sovint massa 
d’administració pública, incapaç de crear estímuls per la innovació i generant amb això 
insatisfacció del treballador. En contra la institució està immersa en un mercat, el de l’educació 
superior, cada cop més competitiu i globalitzat on l’estudiant demana ensenyament de 
qualitat pel seu futur professional. En aquest mercat Tecnocampus compateix amb un ubicació 
perifèrica a Barcelona, un preu superior al preu públic donada la naturalesa privada dels 
centres i una qualitat millorable en alguns graus. A favor el personal de la institució demostra 
compromís i capacitat d’adaptació al canvi i per tant assumeix els reptes quan veu davant una 
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gestió professional i seriosa.  A banda el model de PAS es molt més eficient que en altres 
entorns (més productivitat) en el sentit de amb menys personal i per tant amb menys impacte 
en costos s’ofereixen serveis correctes.   
 

1.2. Accions recents en organització institucional i  recursos 2012-2104 
 

Adscripció única a la UPF. En l’àmbit acadèmic el procés de fusió en una sola titularitat dels 
centres universitaris històrics és fruit d’un acord polític entre Ajuntament de Mataró i Consell 
Comarcal. Aquest acord és la llavor a partir de la qual ha estat possible iterar una segona fase 
de grans rellevància organitzativa. 
 
Aquesta adscripció única s’ha dut a terme el 14/15 i ha significat que tots els centres 
universitaris del Tecnocampus passin a ser centres adscrits a la UPF, tots ells amb un mateix 
model de reglament i un mateix model de gestió. Aquest pas és de gran rellevància als efectes 
de millorar organització del Tecnocampus i sobretot als efectes d’imatge i vinculació amb una 
única Universitat amb la qual evolucionar des de l’una major complicitat.   
 

 
No obstant manca encara una integració en les cultures i en els recursos propis de cada centre, 
especialment recursos humans.

 

 No hi ha encara una pràctica en què professors de qualsevol 
dels tres centres puguin fer classes en qualsevol d’ells quan hi ha matèries comuns que ho 
permetin. Els sistemes de planificació del PDI son hermètics entre els centres i la compartició 
succeeix només per iniciatives puntuals de tipus individual. 

A banda no existeix un model o pauta del procés d’assignació docent el PDI

 

 la qual cosa és font 
de conflicte potencial i no genera transparència. A nivell d’organització de la Fundació això 
suposa una manca d’aprofitament de recursos. Per millorar la transversalitat entre centres 
s’ha creat un organisme nou, el Consell Acadèmic, amb la presència dels equips de direcció i 
responsables dels tres centres. 

Conveni laboral únic des del 1/1/2014. Durant els primers  3 anys s’ha gestionat una situació 
complexa amb un col.lectiu de treballadors adscrits a diferents convenis amb sous diferents i 
fent feines idèntiques. Una situació injusta que ha portat desafecció. Amb la signatura del nou 
conveni laboral que entra en funcionament el 2014 es disposa d’un marc comú pel 
desenvolupament laboral. A més s’ha modernitzat en conceptes com la valoració del 
desenvolupament professional  i les categories acadèmiques i les categories del PAS (personal 
administració i serveis). El nou marc ha aportat un major benestar en les relacions laborals i 
obre moltes possibilitats de millora. Resta pendent el treball de valorització de llocs de treball 
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del PAS. Resta pendent implementar l’avaluació del rendiment professional

 

. Un cop això es faci 
aquest esquema de treball per objectius i rendiment de comptes serà possible abastar els 
plantejaments de teletreball en determinades àrees.   

Governança (procés de selecció de directius).  Atenent al caràcter de sector públic del  
Tecnocampus dins un model de gestió privada, que ha de ser molt professional en un mercat 
altament competitiu,  s’ha desenvolupat una normativa de Patronat entorn al model de 
governança, basada en els principis de mèrit i capacitat.  Igualment s’han definit els protocols 
de selecció per assegurar en totes les escales de selecció de personal la transparència i el  
criteri de mèrit i capacitat.  
 
La situació de partida a la Fundació Tecnocampus de manca de normativa de selecció havia 
provocat tensions i manca de transparència comparant amb  l’històric de models com els del 
Patronat Municipal de la Politècnica on l’accés es feia sempre  per un sistema d’oposicions o 
concurrència pública de candidats. Igualment els models de governança en determinats àmbits 
que replicaven el model d’Universitat Púbica no semblaven adequats per gestionar una 
institució que ha de compatir amb agilitat i rapidesa en un mercat amb un preu de matrícula 
privada quan l’entorn té matrícula subvencionada. En aquesta mateixa línea s’ha modificat els 
Estatuts de la Fundació

 

 per especificar millor els seus objectius i s’ha creat un òrgan consultiu, 
el Senat, que actua com altaveu dels estudiants, treballadors i empreses. Per tancar aquest 
esquema es posa en marxa fa uns mesos el Consell Acadèmic, òrgan presidit pel director 
general d ela Fundació i on coincideixen els equips directius dels 3 centres i la direcció a nivell 
de gestió. La norma de governança en el seu conjunt està inspirada en les propostes de 
modernització del govern universitari  

Gestió de recursos humans. S’ha creat un departament de recursos humans com a sistema per 
la gestió d’una veritable cultura Tecnocampus que amb el temps integri les cultures de 
procedència dels diferents col·lectius. En aquest sentit el 2012 es comença a organitzar les 
“convencions de treballadors” que cerquen crear una canal de comunicació amb el conjunt de 
treballadors. A partir d’aquí sobre el procés participatiu de planificació estratègic i de pla 
d’acció anual.  Es creen events de comunitat per avançar en el coneixement de les persones 
partint de les dificultats del col·lectiu de PDI, amb diverses vinculacions laborals i en molts 
casos estacionals. 
 
Pla estratègic. S’ha creat un àmbit de planificació amb el Patronat anomenat Pla Estratègic que 

fixa els objectius estratègics generals de la 
Institució. A banda el sistema és participatiu i 
comença en la convenció anual de treballadors 
(celebrada a l’inici de cada curs acadèmic des 
de la primera el 2012) on es cerca un model de 
planificació estratègica top-down +botton-up  a 
partir del lloc convencio.tecnocampus.cat. 

 

Finalment es confecciona els Objectius Anuals a 
partir del Pla Estratègic i des d’ells el 
pressupost, el mapa de plantilla  i el pla 
d’Inversions. Aquest mecanisme aporta ordre i 
claredat a l’organització del canvi.  

Una de les propostes de valor importants 
inherent al Pla Estratègic ha estat el canvi d’una 

visió de “Un Parc amb una Universitat” a “Una Universitat  amb un Parc”.  És a dir considerar 
en el cor de l’organització l’activitat universitària amb la visió de crear un model que doni 
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sentit social i territorial a aquesta universitat creant un cercle virtuós Universitat-Empresa. 
Això fa que s’adopti com  a missió del conjunt  “el creixement econòmic i el progrés social”.És a 
dir fer de la Universitat l’element transformador del territori, econòmic i social a partir de 
l’estret lligam amb el món de la Industria. 
Figura 2 (..) 

 
Model universitari de College.  Les antigues escoles Universitàries s’han convertit en Escoles 
Superiors com a conseqüència de l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES o pla 
Bolonya).  Malgrat això l’oferta dels centres és totalment professionalitzadora i aquest és el 
model que inspira el seu desenvolupament. Si bé és cert que el model de la institució no és 
d’una “Research University” sino més aviat d’un College o un “Applied Sciences University” 
també és cert que cal un progrés important pel que fa a incrementar el nivell acadèmic del PDI 
com a mecanisme per assolir una reputació de marca Tecnocampus. A banda amb criteris AQU 
i ANECA la creació de productes Màster es molt difícil sinó s’avançaen acreditacions de 
doctors, qüestió que pren encara major protagonisme davant un canvi de model 4+ 1 a model 
3+2.   
 
D’igual manera l’àmbit de recerca, amb un responsable identificat al capdavant, no disposa 
encara d’unes regles de joc clares i existeix una pressió a mesura que s’incorpora nou 
professorat amb perfil investigador que requereix d’un entorn estimulant (el 2015 s’ha definit 
per primera vegada un pressupost de recerca a fons perdut que complementi els fons externs). 
Resta pendent assignar recursos PAS de suport a la recerca pel que fa a una oficina tècnica de 
gestió de projectes i localització d’oportunitats. Dins l’àmbit de recerca s’ha volgut impulsar el 
CTT (centre de transferència tecnològica) destacant un professor responsable, un conjunt de 
PAS dedicat a projectes  i unes instal.lacions adequades. Val a dir però que el centre presenta 
problemes  pel que fa a la viabilitat econòmica dels projectes que executa. En aquest sentit 
s’ha reflexionat sobre la seva vinculació a l’àmbit purament universitari  i com un Centre 
d’Innovació com CETEMMSA hauria de figurar en l’equació d’una possible solució.  
 
Àmbit  d’Innovació Educativa. A partir del dinamisme d’alguns docents i un cop programat el 
primer grau blended (CAFE) es crea la UTD, després dita Digital Factory i actualment amb la 
visió d’ evolucionar-la cap a una mena de CQUID (centre de qualitat i innovació docent) que 
abasti els serveis de qualitat, aprenentatge i innovació (actualment amb el nom SQAI). 
S’assigna PAS a aquesta nova àrea. Aquesta àrea dóna suport a l’ensenyament no presencial 
inicialment i creix en el suport als graus en general a partir de determinat professorat que 
cerca noves eines per connectar amb l’estudiant i per suportar el procés d’aprenentatge 
d’aquest.  D’aquesta forma es desenvolupen els primers MOOC.  L’àrea ha crescut 
darrerament donant-li  les competències de  les aules virtual Mooldle i unificant dins el seu 
paraigües les competències al respecte movent personal abans del SIT (servei informàtic). 
 
Nou departament de serveis CAMPUS, desplegament dels serveis internacionals i de carrera 
professional integrats. Recentment s’ha creat un nou departament de relacions internacionals 
i un nou àmbit de carreres professionals  que permet visualitzar l’enfocament a serveis 
centrats en l’usuari.  És a dir en serveis de valor afegit, que diferenciïn la nostra oferta i la 
posicionin com oferta competitiva de qualitat. S’ha tirat endavant una xarxa ALUMNI en 
aquesta mateixa línea. La voluntat és que en breu l’antiga UACU (unitat atenció comunitat 
universitària que gestiona esport, cultura i cooperació) s’integri totalment dins els serveis 
CAMPUS 
 
Nova àrea de formació permanent. A partir de l’experiència del passat amb professors 
directament en la part comercial i de negoci amb un èxit escàs , s’ha creat una àrea de 
formació permanent amb un tècnic extern expert al capdavant.  A partir d’aquí es comença a 
tenir una programació estable de productes de postgrau i short term programs. La creació 
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recent d’ALUMNI Tecnocampus es veu com una palanca per aquest producte en què la 
institució es dirigeix al mercat com una institució LongLifeLearning.  S’ha creat un nou 
producte educatiu, la Universitat d’Estiu (recuperant la que es va fer del 1998 al 2001 i que va 
desaparèixer), que pretén captar públics diversos que ajudin al reconeixement del 
Tecnocampus. Malgrat tot aquesta area (actualment a Màrqueting però que es vol possar a 
Campus) encara no ha aconseguit identificar productes sòlids.   
 
Portfoli de serveis empresa i emprenedoria enfocats a necessitat destinataris. Des dels seus 
orígens el Tecnocampus s’ha vist com un model clarament identificat amb l’educació però 
també amb l’empresa i l’ocupació. No és res nou i aquest anhel amb més o menys encert ha 
estat sempre en la visió de la gestió. El portfoli en emprenedoria té un nivell alt en comparació 
amb altres serveis similars i així se li reconeix al Tecnocampus amb una marca correctament 
identificada amb aquest atribut. Això s’ha enriquit darrerament amb programes com 
Innoempren, la pre-incubadora universitària, el fòrum inversor i club inversor, el programa 
pre-seed o el week-end challenge. No obstant encara manca espai a recórrer per una bona 
connexió amb els estudiants.   
 
Els serveis empresa del Parc tenen programes de finançament destacats i segueixen la 
tendència de serveis d’altres parcs. Manca clarament una veritable connexió entre les 
empreses del parc i la comunitat Tecnocampus, la qual és possible construir conjuntament 
amb les patronals (Pimec, Fagem i Cambra).  El model de serveis empresa  s’ha completat amb 
la incorporació a gener de 2013 del servei de  Teixit Productiu  de l’Ajuntament. Aquest ha 
estat el darrer pas per completar el model Tecnocampus Universitat-Empresa-Societat i 
aportar connexions interessants en àmbits com el Tèxtil o el NegociMarítim. Amb la suma dels 
tècnics d’aquest servei s’aconsegueix obrir els serveis Parc a tot el teixit productiu de Mataró i 
per extensió del Maresme. Al mateix temps es cerca que amb la vinguda al parc aquest servei 
abans de Ajuntament s’aproximi amb el màxim realisme a les necessitats reals de l’empresa.  
 
Comptabilitat analítica, Controller i quadre de comandament. S’ha dissenyat i implementat 
un nou sistema de gestió administrativa basada en la comptabilitat analítica conforme el 
model de “una Universitat amb un Parc” (significant la centralitat de la Universitat en el model 
de negoci). D’aquesta forma s’ha adoptat un sistema comptable de costos directes per centres 
de cost, organitzats en les quatre capes de gestió assenyalades a l’apartat anterior (centres 
universitaris, campus, Parc i Corporatició)  i s’ha abolit el sistema de repartiment d’overheads. 
A nivell de plantilla, s’ha definit el lloc de treball de controller i s’han adquirit les eines de 
gestió pròpies de la funció, mitjançant la implantació d’un software de Business Intelligence BI. 
S’ha internalitzat la funció de gestió laboral considerant aquesta un àmbit estratègic i fent que 
es connecti el sistema de gestió laboral amb el sistema financer.  
 
Al mateix temps les eines de gestió on line han permès apoderar els diferents directius per 
avançar en un sistema descentralitzat (es cerca evitar que el creixement faci que la institució 
perdi agilitat).   A nivell de recursos humans s’ha adquirit una eina que permetrà tenir un 
portal del treballador i un sistema d’avaluació del desenvolupament integrat,  i per Intranet i 
millora de la relació de comunicació  amb els treballadors de la institució 
 
Nou departament de màrqueting. S’ha creat un nou departament  de màrqueting  per tal de 
poder gestionar les necessitats d’un sistema que requereix vendre productes nous (nous graus 
innovadors) i captar prop de 1000 estudiants/any. En aquest sentit s’ha professionalitzat el 
departament amb personal nou  amb perfil d’agència de màrqueting d’una banda i personal ja 
existent que es posa en valor amb millor definició de funcions.  
A nivell de Parc, amb una ocupació que de forma natural tendeix a ser plena, la necessitat 
passa ara més per fidelitzar (crear comunitat Parc Tecnocampus) que no per captar. Per això 
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serà important treballar en comunicació en el parc i en aportar valor afegit a partir d’un 
coneixement més directe i personal del client, aconseguint aportar dimensió de parc 
(comunitat) a les empreses. Es va crear fa dos anys el nou lloc web en base a una eina de 
gestió de continguts per tal de descentralitzar l’actualització de dades i comunicació. S’ha 
intensificat les campanyes de comunicació social i les accions directes  
 
Reorganització dels espais físics del parc. Per tal de ser coherents amb el model estratègic que 
s’ha elegit i per fer front al creixement s’ha reorganitzat l’espai. S’ha ajuntat la gestió en un sol 
àmbit abandonant la planta sisena de la torre2 que ajudava a alimentar una visió elitista i de 
distància de la gestió i un distanciament respecte d’un model que és sobretot universitari en la 
definició estratègica. La nova ubicació de la seu de la Fundació junt amb altres serveis millora 
en aquesta direcció al temps que ha suposat poder llogar els més de 500m2 de que disposava 
en una zona cara i més útil per l’empresa privada.   
 
S’ha creat l’espai físic de RRII i carreres i el nou espai físic de màrqueting també a TCM1. Està 
en estudi l’espai físic de la nova Digital Factory (que passarà a ser un servei més ampli de 
Aprenentatge, producció de campus virtual, qualitat i innovació). I també està en estudi l’espai 
del futur PIE (punt informació a l’estudiant, servei de front-office que ha de servir per millorar 
el servei a l’estudiant i reduir el sistema actual de múltiples finestretes informatives).  A nivell 
d’espais s’ha fet un canvi radical a l’àrea Empresa ubicant-hi  la nova Oficina Mataró Empresa 
com a finestreta única per l’empresa i l’emprenedor.  
 
Com a projectes a curt i mitjà termini, està en estudi l’ocupació de vàries zones del parc davant 
la necessitat de comptar amb  nous espais els propers anys. Entre altres, s’avalua la possibilitat 
d’ampliar l’arrendament sobre els espais de CETEMMSA i la ubicació d’una Clínica Universitària 
en els espais del Rengle.  
 

 
 
Noves eines de gestió acadèmica. Per poder fer front al creixement s’ha fet una important 
inversió en l’eina SIGMA de gestió acadèmica. Es una eina que utilitzen bona part de les 
universitats catalanes i en concret la UPF. Permet evolucionar la forma com actualment 
atenem els estudiants en qüestions com ara l’automatrícula i la e-gestió.  Sobretot ha permès 
abandonar la dependència anterior d’una eina pròpia, artesana i a mida que feia que la 



9 
 

institució estigues depenent de la voluntat d’un programador autònom, únic coneixedor del 
sistema. SIGMA s’adquireix en previsió a l’entrada de tots els centre UPF on es detecta que no 
es pot continuar amb l’anterior solució,.  
 
Reforç del Servei Informàtic i de Telecom (SIT) i nou CPD.  El creixement en usuaris ha portat a  
un creixement en necessitats informàtiques. Els projectes a desenvolupar han crescut de 
forma important, amb peticions de diferents nivells (nivell corporatiu i nivell campus sobretot)  
i això ha fet que es contracti un equip extern de tècnics informàtics per reforçar tal area que 
queda englovada en el departament  d’ Infraestructures i Manteniment. També destacar  
l’esforç fet per electrificar aules, ampliar wi-fis i en general fer del campus un espai de màxima 
connexió a la xarxa. En aquest sentit la capçalera del CPD està connectada avui a l’anella 
científica, a l’anella industrial i a la XOC (xarxa oberta de Catalunya) essent el node més 
rellevant a la Ciutat de Mataró. També s’ha fet una inversió en un CPD que permetrà donar 
seguretat en la gestió de les comunicacions de les més de 115 empreses del Parc i de la pròpia 
Fundació. A nivell espais físics aquest servei s’ha traslladat per cerca màxima proximitat amb 
necessitats dels seus usuaris principals. 

 
1.3. Requeriments  que es demanen a un nou model organitzatiu 

 
Les accions descrites en el punt anterior han permès reaccionar davant els nous reptes d’una 
organització sotmesa els darrers  3 anys a un creixement frenètic. En general han suposat una 
millora palpable ales necessitats dels clients, usuaris.  
 
Malgrat això l’èxit del projecte ha superat les expectatives més optimistes de fa uns anys: s’ha 
duplicat el nombre estudiants, el nombre de titulacions, el nombre d’empreses al Parc  i s’ha 
situat el Tecnocampus com un model  referent en el país (la Fundació Conocimiento  y 
Desarrollo li dedica vàries pàgines a l’anuari 2014). En resum s’ha passat de poc més de 1.000 
estudiants i 20 empreses en la inauguració ha prop de 3.000 estudiants i el parc gairebé al 
100% d’ocupació, amb enquestes de satisfacció que son del 80% i superiors en els serveis. 
 
A partir d’aquest punt  cal prendre consciència que la feina feta és només el començament 
però no és suficient per fer front als reptes de futur a 5anys vista (increment de l’oferta, 
increment de la competència, baixa de la demanda i la demografia, globalització del sistema 
universitari amb agents internacionals, models 3+2 en grau, necessitat de tenir oferta de 
Màster i Postgrau, entre altres). 
  
A partir dels elements ja tractats en el punt anterior es fa necessari progressar en base als 
següents requeriments: 
 
Model organitzatiu i de serveis client-cèntric. El client en sentit ampli (o l’usuari si es vol dir o 
simplement el comprador) ha d’estar en el centre de la nostra acció (sigui un estudiant, un 
emprenedor o una empresa). L’organització es qui ha d’adaptar-se al client i el client ha de ser 
la inspiració permanent per innovar en la millora de serveis que provoquin major satisfacció. El 
client no pot veure una organització burocràtica on cada departament organitza una finestra 
d’atenció a la qual ha d’adaptar-se, passant per tantes finestres d’atenció com departaments 
hi hagi per tal de poder gaudir dels serveis de que desitja.   
 
Actualment, la informació i el procés és dispers a diferents nivells i es tendeixen a barrejar els 
sistemes de producció i de lliurement dels serveis (back office i front office).  Conjuntament 
amb la lògica d’especialització de cada departament, provoca que els horaris d’atenció tampoc 
siguin coherents amb un centre que imparteix estudis tant de matí com de tarda (d’aquesta 
forma per la tarda encara augmenta més la desatenció).  No existeix una finestreta única. 
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Qüestions com ara resoldre un fet d’ expedient acadèmic, com optar a un Erasmus, com 
apuntar-se a borsa de treball, vull ser emprenedor  o com he de fer per fer  esport, responen a 
una lògica concebuda per cada departament de forma aïllada. El mateix succeeix en l’àmbit 
dels serveis d’empresa a nivell de Mataró (a diferencia del ciutadà que si que té un Servei 
Atenció Ciutadana).  No existeixen a l’organització uns protocols clars per avançar. Des del 
model actual no és possible crear un punt d’informació que pugui atendre presencialment, per 
email, per un telfèfon 900 o fins i tot mitjançant whatsapp.  Tampoc existeix un concepte ampli 
de CAMPUS virtual més enllà d’unes aules Moodle dissenyades per la DigitalFactory , malgrat 
funcionen amb total garantia. De fet la web del Tecnocampus (que hauria de centrar-se en 
“vendre”) fa funcions de CAMPUS tot i que la comunitat no la reconeix com a tal i per tant té 
un ús limitat com  a sistema d’informació de l’usuari. En canvi a nivell de captació s’ha fet una 
molt bona feina amb les “landing” de campanyes per cada grau, amb una gran qualitat.  
 
Model organitzatiu àgil i descentralitzat que ens faci funcionar com una start-up. Els recursos 
han d’estar el més propers possibles del lloc on es fan servir. Cal evitar crear jerarquies i 
sistemes que alenteixin la presa de decisions i creen frustració en els receptors del servei que  
interpreten un sistema de cues d’atenció desconegudes o que intueixen que funcionen per 
favoritismes. Cal crear un model vertical (de guerrilles)  per trobar solucions des de la 
proximitat. S’ha de fomentar l’autonomia de les persones, els circuits clars, i crear un sistema 
de lideratges naturals en base a la proximitat entre servei i recurs. La proximitat és un dels 
valors del Tecnocampus i és un element pel qual es reconeix l’organització. Amb el creixement 
s’ha d’evitar perdre aquest atribut diferencial.   
 
Cal construir una organització que funcioni  per sempre  com una start-up. És a dir que sigui 
ràpida, àgil, flexible, innovadora i capaç de pivotar en qualsevol moment en que les 
circumstàncies ho demanin. Fent-ho aconseguirem també que els professionals de 
l’organització estiguin més satisfets, es sentin menys estresats amb la seva feina i es sentin 
més útils i reconeguts. A banda pel reduït tamany de l’organització és important fomentar 
sempre la polivalència i la màxima versatilitat, qüestió que alhora fa que es mantingui la 
necessària tensió entre el personal davant nous reptes i davant el canvi sempre constant.  
 
Mecanismes transversals. De la mateixa manera que cal descentralitzar també cal aconseguir 
la màxima transversalitat, tal i com demana la planificació estratègica, de forma que es 
fomenti el coneixement més ampli de l’organització per part de tothom i com a mesura que 
ajudi a la cohesió dels equips. Polivalència dels professionals per tal que aquest se sentin 
sempre que aprenen i que tenen reptes que els fan estar desperts i en tensió, per ser sempre 
competitius en el mercat davant canvis laborals. Circuïts clars i coneguts, transparència i 
traçabilitat en tots els processos per cercar la seva màxima implicació del personal i poder 
donar a l’usuari el millor servei. Tots aquests són principis que han d’impregnar la nova 
organització. El treball per objectius amb el desenvolupament del sistema de valoració del 
desenvolupament professional que ja inclou el conveni  també ha d’incidir en aquesta direcció.  

 
Cultura Internacional. El context universitari de referència ha evolucionat i avui lluny de ser 
local s’estén a una regió àmplia que abasta tot el continent. Els estudiants tenen procedències 
diverses i alhora cerquen una experiència internacional dins la seva formació. Igualment les 
empreses es plantegen el mercat amb una visió global i pensen en vendre arreu del món i 
alhora establir processos de captació de  professionals o comptar amb proveïdors arreu del 
món. La cultura internacional va més enllà d’adoptar una llengua (l’anglesa de forma comú) o 
de programes de mobilitat internacional per significar una visió totalment instal.lada en la 
mentalitat de l’organització i de tots els seus treballadors. 
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2. Règim jurídic, organització institucional i òrgans de govern 
 
La ‘FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME’, resta subjecta a la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
 
La Fundació es regeix pels seus Estatuts, per la carta fundacional i per les normes que, en 
interpretació i desenvolupament de la voluntat fundacional, estableixi el Patronat, d’acord 
amb les disposicions legals i reglamentàries vigents, i especialment per la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
 

2.1 Missió i finalitats de la Fundació 
 
La missió de la Fundació és la de contribuir al desenvolupament econòmic i de teixit productiu 
al territori actuant com agent generador de riquesa, d’empresa, d’ocupació, de talent, de 
coneixement i de qualitat de vida per les persones.  Per al seu assoliment, l’article 7è dels 
Estatuts estableixen les següent finalitats: 
 
a.- Desenvolupar estudis d’educació superior, amb una oferta adaptada a les necessitats del 
territori i compromesa amb un model educatiu central en els pilars de la professionalització, 
l’emprenedoria i la internacionalització, centrat especialment en la programació d’estudis 
universitaris de qualitat de grau i de postgrau en relació a tres àmbits temàtics: i) L’enginyeria 
i els estudis tècnics; ii) L’empresa, la gestió i les ciències socials; iii) Les ciències de la salut.   
  
b.- Ostentar i exercir la titularitat dels centres universitaris que calgui en cada moment per la 
programació de l’oferta universitària i seguint la ordenació legal en aquesta matèria.    
 
c.- Desenvolupar projectes formatius accessibles a tots els sectors socials, promovent i 
desenvolupant una oferta d’activitats de formació continuada de postgrau i de reciclatge, tant 
per adquisició de nous coneixements com per la reconversió o adaptació dels que ja es tenen, 
adreçades al personal de les empreses, organismes, institucions i ciutadans en general.   
 
d.- Promoure i facilitar l’accés als estudis universitaris al màxim nombre de ciutadans i 
ciutadanes com a servei públic, obert i universal, treballant per a què aquest servei no sigui 
limitat per raons socials, econòmiques, culturals, o per qualsevol causa derivada d’una 
vulneració d’un dret fonamental.   
 
e.- Desenvolupar recerca, entesa com l’activitat acadèmica centrada en la generació de 
coneixement amb especial èmfasi en la transferència de coneixement cap a l’empresa i la 
Societat, actuant com agent facilitador de la innovació i de suport a la competitivitat 
empresarial, juntament amb altres agents de R+D+i del territori, amb els quals es col·laborarà 
activament per centrar sinèrgies i complementarietats que projectin el territori i amb ell el 
progrés dels ciutadans.   
 
f.- Divulgar i fomentar la ciència i la tècnica especialment en els tres àmbits principals 
d’actuació i estrènyer lligams entre el món universitari i la societat, especialment amb les 
empreses, institucions científiques, de recerca i cultural, amb el degut respecte als drets 
humans i el medi ambient, i el foment de la pau i la solidaritat, contribuint a obrir la 
Universitat a la Ciutat i vertebrar Mataró com a Ciutat Universitària.   
 
g.- Donar suport a l’ emprenedoria mitjançant serveis que facilitin la creació de noves 
empreses i el creixement d’empreses ja existents.    
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h.- Gestionar el Parc Tecnocampus, propietat de l’Ajuntament de Mataró (EPEL Parc 
Tecnocampus Mataró-Maresme), mitjançant un contracte de gestió entre la Fundació i 
l’esmentada EPEL Parc Tecnocampus, que indiqui els serveis a prestar i les contraprestacions a 
percebre per tal gestió. Pel que fa a la gestió del Parc implica les tasques de gestió de l’actiu i 
equipaments del Parc, la gestió comercial per captació de llogaters als espais d’allotjament 
empresarial, la provisió dels serveis per les empreses i institucions del Parc i el 
desenvolupament d’una activitat de dinamització interna, de foment de la innovació, 
d’emprenedoria i de relació amb els centres universitaris del parc que confereixin a tal Parc la 
categoria de Parc Científic i de la Innovació. Igualment pel que fa a l’ús que la Fundació faci 
dels espais propietat del Parc s’establiran els corresponents contractes que regulin tal ús i la 
corresponent contraprestació econòmica.     
 
i.- Gestionar el Centre de Congressos del Tecnocampus com a actiu generador d’activitat 
congressual, científica, divulgativa, firal, cultural i social.    
 
j.- Desenvolupar tota aquella activitat de promoció econòmica que incideixi en la 
competitivitat empresarial, el desenvolupament industrial, la innovació, la internacionalització  
i la consolidació i creixement del teixit productiu del territori, desenvolupant projectes a mida 
per licitacions competitives de les administracions locals, regionals, estatals i europees, i 
desenvolupant serveis adhoc segons les necessitats de cada sector d’activitat econòmica.   
 

2.2 Govern de la Fundació. El Patronat. 
 
El govern, administració i representació de la Fundació correspon als següents òrgans de 
govern, d’acord amb les respectives competències segons el que disposen els estatuts: 

 
1. El Patronat. 
2. La Presidència del Patronat. 
3. La Vicepresidència del Patronat. 
4. La Direcció General. 

 
El Patronat és l’òrgan suprem de govern, administració, representació i gestió de la Fundació, 
del qual depenen jeràrquicament els òrgans d’execució, de consulta i auxiliars, siguin 
col·legiats o unipersonals.  El Patronat de la Fundació determina i decideix discrecionalment i 
amb plena llibertat el programa d’activitats de la Fundació, d’acord amb les finalitats 
fundacionals, i elegeix lliurement els beneficiaris, respectant en tot cas l’interès general i allò 
que preveu la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques. 
 
Són patrons de la Fundació1

 
:  

a)  L’Ajuntament de Mataró. 
b)  El Consell Comarcal del Maresme.   
c)  Un vocal nomenat pel Ple de

d)  Un vocal nomenat per la Fundació Iluro.  

 l’Ajuntament de Mataró en representació de cada 
un dels Grups Municipals, proposats per ells mateixos.   

e)  Un vocal nomenat per la ‘Fundació Cetemmsa’. 
f)  Un vocal nomenat per la Federació d’Associacions i Gremis de Mataró i 

Comarca.  

                                                           
1 Segons modificació d’Estatuts aprovada en Junta de Patronat a data 26 de febrer de 2015, elevada a 
pública notarialment però pendent d’inscripció al Registre de Fundacions.  
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g) Un vocal designat per cadascuna de les dues organitzacions sindicals amb la 
condició de més representatives.  

h) Un vocal nomenat pel Consorci Sanitari del Maresme.  
i)  Un vocal per  universitat adscrivent.   
j)   El President i els dos vicepresidents del Senat. 
k) Dos representants de la Generalitat de Catalunya, un pertanyent a la Secretaria 

d’Universitats i Recerca i l’altre a la Secretaria d’Empresa i Competitivitat. 
l) Fins un màxim de 4 vocals proposats per la presidència i nomenats pel 

Patronat d’entre persones físiques o jurídiques de prestigi acadèmic, social o 
empresarial i implicades en les qüestions que té per objecte la Fundació. 

 
Assistirà a les reunions del patronat, amb veu però sense vot, un representant de 
l’Ajuntament de Mataró que haurà de ser de l’Àrea d’Economia.  
 

2.3 El Senat de la Fundació 
 
El Patronat, a proposta de la Presidència del Patronat, va constituir a setembre de 2013  un 
òrgan de caràcter consultiu i d’assessorament anomenat Senat, l’objecte del qual és 
assessorar al Patronat en totes aquelles activitats que realitza dins les seves finalitats 
fundacionals, que tindrà una composició  de VINT membres, designats pel Patronat d’entre 
tots els col·lectius en contacte amb el TecnoCampus, d’acord amb els següents percentatges: 
 

a) El President a proposta del President del Patronat. 
b) Dos Vicepresidents a proposta del President del Patronat. 
c) Cinc vocals designats entre el Personal docent i Investigador permanent (PDI) i el 

Personal Administració i Servei (PAS), en proporció al percentatge de PDI i de PAS 
existent a la Fundació, a proposta dels seus respectius estaments. 

d) Quatre vocals designats entre els alumnes matriculats al TecnoCampus en qualsevol 
dels graus a proposta de l’Associació d’Estudiants del Tecnocampus. Cas d’existir un 
àmbit de ALUMNI del Tecnocampus format per ex-alumnes de qualsevol dels graus, un 
d’aquests quatre membres serà un ex-alumne designat a proposta de l’Associació 
Alumnes.  

e) Cinc vocals designats entre les empreses i institucions vinculades a l’àmbit d’activitat de 
la Fundació, instal·lades dins o fora del Parc, a proposta dels representants que 
integren els consells de grau dels diferents graus del TecnoCampus. Els representants 
d’aquest col·lectiu es cercaran a partir de voluntaris que hi vulguin accedir. Cas d’existir 
una representació d’empreses usuàries del Parc, un d’aquests cinc membres serà una 
de les empreses usuàries del Parc.  

f) Tres vocals seran designats entre persones notòries en el territori que destaquin per la 
seva dimensió social, cultural, científica o de vinculació al Tecnocampus, a proposta del 
President de la Fundació.   

 
El mandat de tots els membres del Senat tindrà una durada de quatre anys, renovable de 
forma indefinida.  
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3. Els centres universitaris TecnoCampus 
 
Els centres universitaris Tecnocampus constitueixen l’organització acadèmica de la Fundació i 
estan regulats per unes normes d’organització i funcionament que regulen l’estructura 
organitzativa i funcional comuna als tres centres universitaris per tal de millorar l’eficiència en 
la gestió i coordinar l’orientació estratègica dels centres acord amb les directrius marcades pel 
Patronat. La presidència li correspon al director general de la Fundació i alhora té un òrgan 
col·legiat anomenat Consell Acadèmic, format pels equips directius de cadascuna de les 
escoles superiors del Tecnocampus. 
 
Alhora, cadascuna de les escoles del Tecnocampus té personalitat acadèmica i un equip 
directiu propis. El claustre d’escola es l’òrgan de participació acadèmica que integra els 
membres de la comunitat universitària. 
 

 
 
Els Centres Universitaris TecnoCampus es configuren com una unitat estructural d’ordenació, 
organització, gestió i coordinació d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols oficials i 
propis dels àmbits  de la Tecnologia, les Ciències Socials i les Ciències de la Salut, així com de 
programes de formació permanent i altres activitats docents i de recerca. 
 
Els Centres Universitaris es regeixen per allò que disposen per aquests centres la Llei Orgànica 
6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, la Llei 4/2007, de 12 d’abril, que la modifica, la Llei 
d’Universitats de Catalunya, les normes dictades en el desenvolupament d’aquestes lleis en 
l’àmbit de les seves respectives competències, els Estatuts de la UPF i les normes de 
desenvolupament dictades a l’efecte, el conveni d’adscripció a la UPF, les Normes 
d’Organització i Funcionament (NOF) dels Centres Universitaris Tecnocampus, aprovades pel 
Patronat de la Fundació, el present reglament i la resta de normes d’organització i 
funcionament de l’entitat titular que li siguin d’aplicació.  
 
3.1 Funcions dels centres universitaris i òrgans de govern 
Són funcions dels Centres: 
 
a) Organitzar els ensenyaments d’acord amb les directrius que li siguin d’aplicació. 
b) Fomentar, organitzar, coordinar i supervisar la recerca, d’acord amb el pla de recerca de la 

Fundació TecnoCampus i el Pla Estratègic aprovat pel Patronat de la Fundació. 

EscolaSuperior 

Politècnica

EscolaSuperior 

de CiènciesSocials i de l’Empresa

EscolaSuperior 

de Ciènciesde la Salut



15 
 

c) Coordinar i supervisar l’activitat docent que ofereix el centre, tot vetllant pel compliment 
de la programació i la qualitat de la docència  i tot treballant de manera coordinada en 
l’àmbit acadèmic amb les altres Escoles titularitat de la Fundació.  

d) Intervenir en el procés de selecció, formació i promoció del personal docent propi, d'acord 
amb els criteris generals establerts per la Fundació TecnoCampus, a partir de les Normes 
d’Organització i Funcionament dels Centres Universitaris TecnoCampus i les normes de la 
UPF.  

e) Organitzar i gestionar programes de formació continuada, d’acord amb els criteris generals 
de la Fundació TecnoCampus i de la UPF. 

f) Promoure i gestionar programes d’intercanvis i de mobilitat tant de professors com 
d’estudiants coordinadament amb els altres centres titularitat de la Fundació.  

h) Participar en l’avaluació de la qualitat dels ensenyaments i la recerca coordinament amb les 
altres Escoles titularitat de la Fundació. 

j) Fixar sistemes homogenis d’avaluació dels estudiants. 
k) Assumir totes les funcions que li atribueixen les Normes d'Organització i Funcionament dels 

Centres Univesitaris Tecnocampus i el conveni d’adscripció amb la UPF. 
 
Els òrgans dels Centres es divideixen en òrgans unipersonals i òrgans col·legiats.  
Són òrgans unipersonals: 
 

o El director o directora,  
o Els o les caps d’estudis,  
o Els coordinadors o coordinadores de titulacions  

 
Són òrgans col·legiats: 
 

o La Comissió de Govern 
o La Junta de Direcció 
o El Claustre 
o Els Consells assessors de titulacions  
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3.2 Oferta acadèmica dels centres universitaris TecnoCampus 
El TecnoCampus ofereix estudis universitaris oficials de grau i postgrau, plenament inserits dins 
de l’espai europeu d’educació superior (EEES), més conegut com a Pla Bolonya. L’oferta 
acadèmica del TecnoCampus s’estructura en tres escoles, a les quals s’imparteixen programes 
oficials de grau i postgrau.  
 

 
a) Estudis de grau: 

Escola Superior Politècnica (ESP): 
• Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
• Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació  
• Grau en Enginyeria Mecànica 
• Grau en Mitjans Audiovisuals 
• Doble titulació en Enginyeria Mecànica i Enginyeria Electrònica Industrial i 

Automàtica 
 
Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa (ESCSE): 

• Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació 
• Grau en Turisme i Gestió del Lleure 
• Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals 
• Doble titulació en Administració i Direcció d’Empreses i Gestió de la Innovació, 

Turisme i Gestió del Lleure. 
• Doble titulació en Administració i Direcció d’Empreses i Marqueting i 

Comunitats Digitals. 
 
Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCS): 

• Grau en Infermeria  
• Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) 

 

 
b) Estudis de postgrau i màster: 

Escola Superior Politècnica (ESP): 
• Diploma de postgrau en Bioarquitectura 

 
Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa (ESCSE): 

• Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació 
 
Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCS): 

• Màster Universitari en Cronicitat i Dependència 
• Diploma de postgrau en Seguretat del Pacient 

 
En conjunt, el nombre d’estudiants totals matriculats en graus al curs 2014-2015 als centres 
universitaris TecnoCampus és de  2.562 estudiants.  Per centre,  la matrícula s’ha distribuït com 
segueix: 
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Quant a les dades de matrícula de nou accés, en el curs 2014-2015 s’han matriculat 814 nous 
estudiants als centres universitaris TecnoCampus, el que suposa un increment respecte l’any 
anterior del 13 %. El gràfic següent mostra l’evolució dels estudiants de nou accés en els 
darreres quatre anys acadèmics: 
 

 

 
3.3 Els Consells Sectorials de Grau 
Els Centres Universitaris TecnoCampus compten amb consells sectorials de grau que tenen 
com a finalitat el contacte directe entre els docents d’una àrea de coneixement i les empreses 
que treballen en aquests sectors és un element imprescindible per a la connexió entre 
empresa i universitat i per al treball en àmbits cabdals com l’actualització dels plans d’estudis, 
la formació de postgrau o la proposta de projectes de cooperació entre empresa i universitat.   
 
En aquest sentit, les funcions dels Consells sectorials de grau són:  
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o Conèixer les característiques del pla d’estudis de la titulació que pertoqui. 
Participar en la seva avaluació i actualització proposant continguts i activitats que 
aproximin el món professional a l’acadèmic.  

o Conèixer les necessitats d’innovació empresarial i social per incorporar-les en els 
processos formatius, de recerca, d’innovació i de transferència de coneixement.  

o Canalitzar les aspiracions i necessitats socials pel que fa a la formació universitària i 
sensibilitzar la societat per tal que la universitat pugui disposar dels mitjans per a 
complir la seva finalitat.  

o Connectar els professionals i els docents, per tal de facilitar la transmissió de 
coneixements entre els dos col·lectius i fomentar les relacions entre la universitat i 
el seu entorn professional, econòmic, social i territorial.  

o Fomentar la internacionalització de les persones, els projectes i els serveis 
universitaris i empresarials, en el desenvolupament de les seves funcions de 
docència, innovació i transferència. 

 
Estructura i composició dels consells sectorials de grau: 
 

o Consell Assessor d'Audiovisuals: Agència de Comunicació Local, S.A. ComRadio, 
ABC Radio Catalunya, Intracatalònia, S.A. ACN (Agència Catalana de Notícies), El 
Periódico - Ediciones Primera Plana S.A, Consorci Digital Mataró-Maresme. 

Àmbit estudis Tecnologia 

 
o Consell Assessor en Tecnologies de la Informació i la Comunicació: Arestes, 

Bytemaster, Gentic, Kryter Software, El Corte Inglés. 
 

o Consell Assessor en Mecatrònica: Ancar, AVL Ibèrica, Cetemmsa, Fundació Privada 
Ascamm, Kimaldi Electronics, Lenze, Schneider Elèctric, Schunk, Siemens S.A., Suris 
S.L., Rossini Spain Printing Rollers S.A. 
 

o Consell Assessor EmpresaACC1Ó; AIJEC Delegació Maresme; Beiersdorf; Bitlònia; 
Cambra de Comerç Delegació Maresme; CETEMMSA; Consell Comarcal del 
Maresme: Facultat d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra; FAGEM; Josep Mª 
Font Consultor; Hartmann, S.A.; Inveready; Kritter; Lavínia; PIMEC; 
Procter&Gamble; SCME; SIRSA; Unió de Botiguers Mataró Centre- 

Àmbit estudis Empresa 

 
o Consell Assessor Turisme: Aquahotels; Benet Maimí consultor turístic; Consell 

Comarcal del Maresme, Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme; 
Diputació de Barcelona; Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Mataró;Escola de Turisme de Sant Pol; Golden Hotels; Gremi d’hostaleria i turisme 
del Maresme, Institut Superior d’Estudis Turístics; 

 

o Consell Sectorial de Salut i Benestar:  Universitat Pompeu Fabra; Consorci Sanitari 
del Maresme; Corporació Sanitària del Maresme i de la Selva; Badalona Serveis 
Assistencials; Hartmann España; Hospitalet Mollet; Institut Català d’Oncologia; 
Hospital Germans Trias i Pujol; Fundació TICSalut; Hospital Granollers; Escola Pia 
Santa Anna-Mataró; Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics; Centre 
Municipal d’Esports “El Sorrall”; Institut Municipal d’Esports de Mataró; Centre 
Natació Mataró; Unió de Federacions Esportives de Catalunya; Consell Esportiu 
del Maresme; Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya; 
Fundació El Maresme; Col·legi Oficial Infermeres i Infermers de Barcelona; 
Acadèmia de Ciències Mèdiques Filial Maresme; CETEMMSA; INDESCAT. 

Àmbit estudis Salut i Benestar 
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4.  Serveis Campus  
 
L’àmbit de Campus és l’àrea  que dona serveis comuns  a nivell de tots els estudiants de tots 
els centres (Escola Superior Politècnica, Escola Superior de Ciències Socials i Escola Superior de 
Ciències de la Salut) pel que fa a la seva experiència universitària, i a nivell de PDI per 
desenvolupar  la seva tasca acadèmica.   
 

 
 
Els serveis de campus, en l’organigrama actual, inclouen el centre 
transferència de tecnologia (CTT), el servei de relacions 
internacionals, carrerres professionals i comunitat universitària, el 
servei de formació permanent, el servei de gestió acadèmica i el 
Punt d’informació a l’estudiant, actualment en desenvolupament.  
 
En aquest apartat ens centrarem, en primer lloc,  en els serveis 
complementaris destinats a estudiants dels centres universitaris 
TecnoCampus i que tenen un mateix comandament: el servei de 
carreres professionals, de relacions internacionals i l’atenció a la 
comunitat universitària. 
 
Posteriorment es descriurà el nou enfocament de la Digital Factory, 
que passa a denominar-se Servei de qualitat, aprenentatge i 
innovació (SQAI), incorpora un tècnic coordinador i depèn 
jeràrquicament de l’acadèmia.. 
 
 
 
 
´ 
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Pel que fa al CTT, es redimensiona ja que el personal tècnic actual s’integrarà a EURECAT. Es 
manté la figura dels responsable del servei que treballarà com a coordinador de les tasques de 
transferència universitat- empresa al TecnoCampus.  
 
El servei de formació permanent es responsabilitza de la programació i gestió del catàleg de 
formació no oficial, és a dir, dels títols i diplomes propis de la Fundació TecnoCampus adreçats 
a la formació permanent.  
 

4.1. Serveis Campus cap  a la comunitat universitària 
 
Serveis desenvolupats per tal de poder aportar a l’estudiant una experiència integral en el seu 
desenvolupament personal i professional. 
 
4.1.1 Serveis CAMPUS de carreres professionals  
 
Amb l’objectiu de cercar la màxima ocupabilitat de l’estudiant tant en acabar estudis com al 
llarg de la seva carrera professional. 
 

• Gestió del Servei de borsa de treball, que permet posar en comú oferta i demanda 
d’oportunitats laborals 

• Organització del Fòrum Talent. Esdeveniment de caràcter anual que cerca acostar 
empreses/institucions i estudiants. És un event en format d’expositors, conferències 
sobre ocupació i treball, divulgació i formació en aspectes de cerca de feina, etc...  

• Organització de seminaris per millorar habilitats de cerca de treball i treball de 
formació entorn a skills de connexió amb l’empresa 

• Gestió de pràctiques. Es diferencien pràctiques reglades (que comporten 
reconeixement acadèmic i son obligatòries) i pràctiques voluntàries (que poden o no 
comportar un reconeixement però que en tot cas no formen part del pla estudis). Es 
dona suport als caps estudi pel que fa a accés a empreses amb l’objectiu de que tots 
els estudiants tinguin un lloc.  

• Desenvolupament de la Xarxa Empresa Tecnocampus. Xarxa d’empreses i institucions 
que es comprometen amb Tecnocampus per mantenir una oferta estable de 
pràctiques, beques o relacions de col.laboració (en consells de grau, en jornades 
divulgació, etc). Es cerca crear una comunitat amb les empreses per tal que aquestes 
es sentin identificades amb la institució 

• Desenvolupament i dinamització d’un programa ALUMNI adreçat a tots els titulats dels 
diferents centres universitaris del Tecnocampus que pivoti entorn les oportunitats i el 
networking 
 

COORDINACIÓ: es coordina estretament amb PIE qui actua com a front office d’aquest servei 
 
4.1.2 Servei campus de Relacions Internacionals 
  
Les relacions internacionals es refereixen a totes les accions que han de projectar 
internacionalment els estudiants i els diferents estudis de grau i que es tradueixen en accions 
de mobilitat internacional d’entrada i sortida, convenis de col.laboració amb universitat 
d’arreu del món. 
 

• Gestió dels programes de mobilitat d’estudiants amb Universitats (erasmus +, ...) 
• Gestió dels programes de mobilitats en pràctiques a empreses (erasmus+, IAESTE,..) 
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• Desenvolupament  d’una xarxa de relacions internacionals amb Universitats d’arreu 
del món, amb la mirada posada a intercanvis recíprocs d’alt valor afegit i a sistemes de 
doble titulació 

• Contribució a la creació d’una veritable cultura internacional mitjançant la 
programació d’esdeveniments que fomentin el valor de la globalització tant a nivell 
econòmic com social i cultural 

• Desenvolupament de la Universitat d’Estiu Internacional (summer school) 
 

COORDINACIO: es coordina estretament amb PIE qui actua com a front office d’aquest servei. 
Alhora PIE es coordina amb màrqueting i comunicació per la comunicació 
 
4.1.3 Servei de Comunitat Universitària (UACU) 
  
L’objectiu es enriquir l’experiència universitària centrada en la seva dimensió acadèmica i 
sobretot docent per tal de que la vivència a la Universitat també sigui rica a nivell esportiu, 
cultural, associatiu i de cooperació. Desapareix definitivament la figura d’un professor UACU i 
es cerca professionalitzar aquest servei. 
 

• Gestió d’un servei d’esports que s’enfoqui a la salut i a la part lúdica de la vida 
universitària. Organització de campionats, equips, premis etc. Col.laborar amb entitats 
esportives de la Ciutat 

• Desenvolupament del programa de cooperació institucional en línea amb una acció de 
RSC (responsabilitat social corporativa) establint projectes amb entitats del tercer 
sector 

• Creació d’un programa cultural i lúdic que faci que el Tecnocampus s’identifiqui amb 
activitats de  teatre, cultura popular, art, ball, etc. Suport en l’organització de la Festa 
Major Tecnocampus i en els actes de la diada Tecnocampus 

• Merchandaising de la Universitat per tal de contribuir a la creació de marca.  
• Desenvolupament de l’estratègia de comunicació amb la comunitat i de Relació amb 

l’Associació d’estudiants, com a canal de comunicació natural per recollir de forma 
activa les seves necessitats i treballar projectes conjunts amb el pressupost propi de 
l’Associació i el pressupost del servei. Suport en projecte Orles i en general 
col.laboració en actes de graduació i events rellevants de l’estudiant  
 

COORDINACIÓ: Es coordina  amb màrqueting i comunicació per serveis que actua com front-
office. Es coordina amb PIE qui fa de front-office dels serveis que defineix en back-office 
 

4.2 Serveis Campus d’organització interna:  Servei de Qualitat, Aprenentatge i 
Innovació  (SQAI) 

 
El nou servei de qualitat, aprenentatge i innovació està directament adscrit a àmbit universitari 
acadèmic (sobretot docent) i per tant depen directament dels centres a qui presta serveis. 
Aquest servei és una evolució del que fins avui s’ha anomenat DigitalFactory.  A nivell de millor 
gestió es designa un dels directors dels centres com a coordinador sota el càrrec de 
“responsable de planificació acadèmica” . Disposa de recursos humans i materials al servei de 
la Universitat per tal d’incidir en la millora de l’aprenentatge fent ús de metodologies i 
tecnologies que aportin millor eficiència i eficàcia a partir de la innovació. Aquest departament 
gestiona a més els aspectes de qualitat a partir de les exigències dels diferents organismes 
responsables de processos de verificació, acreditació.  
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4.2.1 Serveis d’Innovació i Aprenentatge 
 

• Creació de noves dinàmiques per la docència a partir de metodologies específiques 
que incideixen en la millora de l’aprenentatge per part de l’estudiant. Creació 
d’elements gràfics, de video o interactius en general de suport a l’aprenentatge, 
seguint projectes específics amb docents 

• Suport específic a tots els programes no presencials (on-line)  o semi-prensencials 
(blended), per tal de crear els elements de formació i mesurar la seva aplicació 

 
COORDINACIÓ: Direcció de centre, cap estudis, coordinadors  
 
4.2.2 Servei de Campus virtual 

 
• Gestió de les aules Moodle per suportar tot el conjunt d’assignatures en tots els graus 

dels tres centres universitaris. Manteniment de les aules Moodle i enllaç del software 
amb el sistema de gestió acadèmica 

• Gestió dels continguts del nou portal dit “campus virtual” que és el punt d’accés a les 
aules Moodle i alhora incorpora informació del campus en base als fets vitals de 
l’estudiant (treballar, viure, aprendre, viatjar, ...) 

• Suport als docents en l’ utilització del sistema d’aules d’aprenentatge i accions de 
formació a aquests. Solució de problemes derivats de l’operació de les aules i amb els 
estudiants amb interfície directa amb el SIT 

• Suport al PIE i a servei Campus per crear sites, infografies, webs i tota mena 
d’elements de comunicació de base per a la informació dins el campus virtual i en 
pantalles de dins el campus 

 
COORDINACIO: SIT i PIE 
 
4.2.3 Servei de Qualitat i Planificació Docent 
 

• Definició del sistema gestió global de la  qualitat. Disseny i gestió del Sistema intern de 
gestió de la qualitat (SIGQ) per cadascun dels centres. 

• Manteniment del Sistema d’Informació a la Direcció dels Centres (SID)  amb 
interlocució amb el servei de gestió acadèmica i amb accés als indicadors de qualitat.  

• Suport administratiu i tècnic als requeriments de gestió donats per la UPF, AQU, 
ANECA la DGU o altres organismes amb incidència directa sobre el sistema  

• Gestió del protocol de tutories actives 
 
COORDINACIO. Directors, caps estudi i coordinadors grau 
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5. Serveis Empresa 
 

 
 
El nou servei empresa queda organitzat a partir de 2 àmbits de treball clarament diferenciats 
que han de col.laborar entre si.  Desapareix l’àmbit de teixit productiu que queda integrat i es 
simplifica així el conjunt. Es posa èmfasi en el concepte de PARC en el sentit de crear una 
comunitat que se senti identificada amb la seva pertinença al Parc Tecnocampus.  A banda el 
servei es dota d’un sistema d’atenció propi  basat en la finestreta única que ha de ser un punt 
d’informació per l’empresa i l’emprenedor (Oficina Mataró Empresa o OME). L’OME 
representa una innovació considerable en l’entorn municipal i es fa en col.laboració amb 
Ajuntament i Cambra/Pimec/Fagem.  
 
El servei OME  a més inclou personal de l’Ajuntament pel que fa a tràmits administratius de 
titularitat municipal (llicències activitat, llicències obres, oficina registre, entre altres). 
 
COORDINACIO: Màrqueting i comunicació amb una persona adhoc per dinamitzar comunitat i 
serveis. 
 

5.1 Servei de creixement empresarial i PARC 
 

• Projectes específics de promoció econòmica amb els agents productius i enfocats al 
teixit productiu. Projectes en col.laboració amb la Diputació i amb les patronals del 
territori  (Risc3, polígons, cooperatextil, reempresa, acte, ...) 

• Projectes de creixement empresarial  (accleració empresarial a través de projectes)  
• Projectes de finançament (fòrum inversor, club inversor, StartUp Catalonia-Embarca, 

pre-Seed, escola inversors ... ) 
• Gestió de l’OME. Gestió de les operacions vinculades a la oficina Mataró Empresa per 

tal que aquest punt d’informació a l’empresa sigui una eina útil pel creixement 
econòmic. Objectius centrats en ús del servei i satisfacció en l’ús del servei 

• Prestació de Servei PARC tant per la gestió de l’entrada /sortida d’empreses 
(allotjament, contractació, cobrament,...) com per la prestació de serveis a empreses ja 
allotjades (i gestió d’indicadors de qualitat en el servei). Prestació del servei de 
Parking. 

• Gestió de la Comunitat Tecnocampus en el sentit de crear un àmbit de professionals i 
empreses que tendeixin a col.laborar i a intercanviar informació i coneixement. 
Desenvolupament d’una política de comunicació, gestió dels canals (video, web) i 
manteniment de la Intranet d’empreses del Parc. 

• Funcionament del Servei Centre de Congressos tant a nivell comercial (cerca de clients) 
com en la producció del centre en tots aquells events que li són contractats 
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5.2 Servei per la creació d’empresa (emprenedoria) 
 

• Prestació del servei d’emprenedoria que aten a tota mena de persones que volen 
iniciar una activitat empresarial a partir de dos itineraris: bàsic i avançat. Coordinació 
del servei a través de la nova OME 

• Desenvolupament dels programes d’emprenedoria a iniciatives innovadores que 
requereixen d’un suport pel que fa a la creació d’un model de negoci (programa 
Innoempren) 

• Desenvolupament de programes d’emprenedoria universitària en forma de tallers 
destinats a universitaris preferentment del Tecnocampus (innoempren universitari, 
week-end challenge, pre-incubadora) 

• Gestió del viver empreses com espai per la incubació de projectes empresarials a partir 
del format de viver en oficines de treball a planta 1era. Organització anual dels premis 
Creatic 

 
COORDINACIO: Amb Universitat pel que fa a Emprenedoria Universitària 
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6. Serveis corporatius 
 

 
 
 

6.1 Organització de Serveis de Base  
 
Els serveis de base són aquells de base infraestructural que són imprescindibles pel 
funcionament de la institució. Són serveis centrals (core) no externalitzables en la seva 
essència doncs toquen el funcionament bàsic.  Són serveis de backoffice transparents. Són 
serveis molt procedimentats i molt convencionals i en aquest fet rau la clau de bona part de 
l’eficiència del conjunt de la institució. Engloba serveis tant de l¡àmbit corporatiu com de àmbit 
acadèmic. Al capdavant hi ha un director, membre del comitè de direcció i part del nucli de la 
direcció general. 
 
6.1.1 Xarxes i sistemes. Serveis Informàtic i de telecomunicació (SIT) 
 
INFORMÀTIC 

• Es responsabilitza del conjunt de sistemes que donen suport informàtic a tots els 
serveis de la institució. Gestió del CPD i de les capacitats de processament i 
emnagatzematge 

• Gestió del software de gestió dels recursos humans (nòmines, gestió de talent, 
selecció,...)  i finances (comptabilitat, tresoreria, business intelligence, ), llicències i 
manteniment, integració amb altres sistemes 

• Gestió del software de gestió acadèmica (sigma), software de gestió aules i d’horaris 
dels caps estudis, biblioteca, bases de dades,...) 

• Gestió de les eïnes de productivitat (microinformàtica) i sistemes de treball en xarxa 
(Intranet, sharepoint,...).Software de serveis en xarxa (email, web,...) 

• Gestió dels software d’empresa, servei oficina mataró empresa i gestió del software 
intranet del parc 

 
 



26 
 

TELECOM 
• Serveis de connexió telefònica i operació amb les companyies pels enllaços a xarxa 
• Serveis de connexió a Internet i operació amb les compabyies per enllaços a xarxes de 

dades d’universitat i d’empresa 
• Gestió dels Servidors dels serveis Internet per un servei 24/7 
• Seguretat dels sistemes i control actiu amb sistemes de talles focs 
• Gestió de l’electrònica de xarxa interna, cablatge, wifi, enrutadors i CPD 

 
6.1.2 Servei  Infraestructures (manteniment general del Parc i espais universitaris:  aules, 
biblioteca i laboratoris) 

 
• Manteniment preventiu i evolutiu de la infraestructura dels 50.000 m2 d’espais pel 

que fa a subministraments (clima, electricitat, aigua, assegurances, ...) 
• Manteniment dels equipaments de laboratoris per la impartició de la docència i de la 

recerca.. Gestió d’horaris i recursos de biblioteca (CRAI) i equipaments singulars del 
parc  

• Planificació del conjunt de les Inversions 
• Serveis bàsics de neteja,  seguretat, consergeria i gestió de mobilitat,complint tota la 

normativa pel que fa a seguretat, emergències  i riscos laborals i dels usuaris en 
general. Gestió dels serveis de Restaurant i de parking 

• Servei de compres i inversions seguint la normativa de contractació del sector públic. 
Gestió centralitzada de concursos públics i licitacions de tota mena per l’adquisició de 
bens i inversions 
 

6.1.3 Servei de Gestió Acadèmica 
 

• Servei de gestió de tota la informació de tipus acadèmic seguint les pautes legals 
establertes per la UPF i la normativa universitària bàsica 

• Atenció a la comunitat universitària en tot el relatiu al desenvolupament de l’activitat 
docent des de la matrícula a l’expedició del títol corresponent 

• Operació general amb les eines informàtiques de suport a la gestió acadèmica 
d’estudiants de grau i postgrau i suport en pràctiques i internacional 

• Suport a la captació d’estudiants nous a partir de la informació i l’atenció a l’estudiant 
en col.laboració amb el PIE 

 
6.1.4 Servei de Punt Informació Estudiant (PIE) 
 

• Gestió de la informació de l’estudiant en mode de finestreta única amb capacitat per 
atendre qualsevol demanda d’informació en qualsevol aspecte de la universitat i iniciar 
qualsevol mena de tràmit 

• Gestió de tràmits de nivell bàsic  
• Registre entrada i sortida. Correu.  
• Planificació dels recursos d’atenció tant presencials con en format virtual o en 

mobilitat. Call centre  
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6.1.5.  Serveis de secretaria de centre 
 

• Suport a la direcció dels centres a la seva tasca de gestió de recursos amb dependència 
de la direcció del centre 

• Suport al centre pel que fa a l’organització de l’activitat pròpia de cada centre en 
relació als estudiants, les empreses i la societat en general 

 
COORDINACIÓ: Entre els diversos centres i amb SQAI. Amb gestió acadèmica   
 

6.2 Administració i finances 
 
Els serveis corporatius són el centre de la  gerència de recursos de la Fundació i signifiquen el 
control de la totalitat dels ingressos i la totalitat de les despeses, així com els aspectes de 
caràcter patrimonial, financer, fiscals i social. Incorpora en conseqüència elements de nucli 
estratègics per la gestió diària seguint els sistemes d’informació estàndards en el llenguatge 
mercantil. Aporta coneixement de gestió en l’àmbit legal, judicial, d’auditoria i societari  en 
l’àmbit d’una Fundació de dret privat en un entorn de sector públic.  La fiscalització de la 
fundació ve donada pel seu sistema de rendiment de comptes intern (patronat) i extern 
(hisenda, seg. Social, auditoria mercantil,...).  
 
• Gestió econòmica de la institució (Fundació i EPEL) seguint les obligacions d’informació 

necessàries per la gestió de l’organització. Comptabilitat i  fiscalitat i control patrimonial i 
de balanç 

• Gestió financera de la institució per tal de tenir el coneixement de la tresoreria i fer un ús 
eficient dels recursos financers. Gestió dels bancs, clients i proveïdors per 
desenvolupament la gestió de pagaments i de cobraments. Gestió dels productes financers 
i de risc  

• Control i gestió del pressupost (controller), per tal de donar eïnes útils per la pressa de 
decisius avançades. Quadre de comandament i comptabilitat analítica per obtenir 
coneixement de la informació comptable i financera. Seguiment del pressupost. 

• Gestió de la facturació i de les compres amb estreta relació amb el servei de compres i 
contractació. Centralització de compres i inversions. 

 
6.3 Servei de Recursos Humans i secretaria 

 
6.3.1 Servei de recursos humans 
 
El servei de recursos humans desenvolupa es subdivideix en dues àrees de responsabilitat: (i) 
la gestió laboral i (ii) la gestió de recursos humans.  
 
Des de la internalització de la gestió laboral a gener de 2013, el servei compta amb les 
següents responsabilitats a nivell laboral: 
 

• Execució del procés de nòmina de la Fundació i de les accions auxiliars (control de 
complements, pagaments extraordinaris, dietes i bestretes) 

• Comunicació de les altes i baixes de treballadors, elaboració dels contractes 
corresponents i liquidacions 

• Comunicació de les altes i baixes dels becaris de l’organització 
• Gestió i comunicació les ITs. Control horari i d’absentisme.  
• Gestió de les assegurances de personal 
• Interlocució i gestió del contracte de prevenció de riscos  
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• Execució, en la part en que és competent, de l’aplicació i seguiment dels plans de 
prevenció de riscos i dels processos de coordinació empresarial.  

• Executa informes mensuals de nòmina, supervisa l’execució del pressupost, analitza les 
desviacions. 

• Proposa el pressupost anual de recursos anuals. 
 
Pel que fa als processos propis de recursos humans, impliquen les següents responsabilitats: 
 

• Proposta de modificació anual de la plantilla, actualització de la descripció de llocs de 
treball i manteniment de bases de dades actualitzades sobre el detall de la impartició 
docent. 

• Gestió, supervisió i execució dels processos de selecció de personal. 
• Implantació, supervisió i seguiment dels processos d’avaluació del rendiment, en el 

PDI i el PAS. 
• Proposta, seguiment de l’execució i avaluació del pla de formació interna.  

 
6.3.2 Servei de secretaria general i legal 
 

• Assessoria legal pel que fa aspectes administratius i legals de la Fundació i de la EPEL 
• Gestió dels òrgans de govern de la Fundació  en diferents àmbits (Patronat, Senat, 

Consell d’administració) 
• Gestió de projectes estratègics i oficina de suport al desenvolupament (de la recerca, 

de projectes empresa, del territori, entre altres àmbits prioritaris que li puguin ser 
encomanats) 

• Suport en elements de comunicació institucional i estratègica (memòria, documents 
institucionals, entre altres) 

• Gestió i custòdia dels registres de correspondència, resolucions, contractes i convenis, 
tant de l’EPEL com de la Fundació.  

• Suport en la redacció i actualització de les diferents normatives internes de l’EPEL i la 
Fundació.  

• Suport en la redacció de convenis i contractes, tant per l’EPEL com la Fundació.  
• Gestió administrativa dels processos de contractació, per l’EPEL i la Fundació.  
• Gestió d’invitacions formals i agendes per a actes protocolaris de la Fundació 

  
6.4 servei de màrqueting i comunicació 

 

 
 
 
El departament de màrqueting i comunicació del Tecnocampus és el departament de negoci 
responsable  de posar en valor la institució i tots els seus productes i serveis en un entorn de 
mercat molt competit . L’objectiu final és majoritàriament la generació d’ingressos. 
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La direcció del departament es centra d’una banda en màrqueting estratègic a partir del Pla 
Estratègic Tecnocampus i la seva evolució que aporta la visió de l’organització i els seus 
elements diferencials i de posicionament en el mercat. D’altra banda es centra  en màrqueting 
operatiu en el sentit de supervisar les accions  per suportar la venda i la generació d’ingressos.  
La direcció de departament gestiona un pressupost únic i uns recursos únics. El departament 
queda estructurat en dos grans àrees: i)Màrqueting ii) Comunicació. 
 
6.4.1 Servei de Màrqueting 

 
• Defineix l’estrategia de màrqueting dels projectes assignats. A partir d’aquí coordina, 

planifica  i supervisa el projecte, i finalment mesura resultats i reporta. 
• Aporta des de estratègia de màrqueting en la definició de productes ajustats a les 

necessitats del comprador i dins la coherència de la gama de productes i del portfoli 
comercial (els productes es dissenyen des de la Universitat o des de Àrea Empresa amb 
Direcció General). 

• Gestió de marca  i desenvolupament de submarques i marques de productes i serveis  
• Disseny i control de campanyes de publicitat tant on com off, per la captació de 

potencials i la conversió d’aquest leads en clients  
• Manteniment del sistema CRM per la gestió de leads, la mesura de les campanyes i la 

seva analítica i el suport operatiu a  accions tàctiques i promocionals en el cicle anual. 
• Disseny i producció de principi a fi d’elements de promoció dels productes (anuncis en 

diferents suports,  díptics dels productes, folletons i material imprès ...) en contacte 
directe amb els proveïdors i seguint llibre estil de comunicació 

• Gestió d’elements de publicity dins de les campanyes de productes juntament amb la 
producció de l’àrea de comunicació. Relació promocional  i d’inversió en publicitat 
amb els mitjans 

• Planificació, disseny i producció de les Campanyes de captació i campanyes internes a 
la comunitat. Planificació, disseny i producció dels materials gràfics per les campanyes 
de Publicitat. 

• Disseny i producció de principi a fi d’elements digitals landing pages de productes i 
serveis especialment oferta de graus.  

• Manteniment de la web principal de tipus corporatiu i comercial (no la web de campus 
virtual). Maximitzar la usabilitat de web i la seva orientació 100% comercial. 

• Disseny i execució de l’estratègia digital enfocada a la promoció dels productes a les 
xarxes socials i a pantalles concentradores de tràfic de potencials compradors, i 
analítica.  

• Disseny d’Estratègies de generació de tràfic cap als llocs digitals dels productes.  
• Gestió de comunitat en Xarxes socials  
• Coordinació de les accions relacionals amb prescriptors (professors de batxillerat i 

cicles) a partir de les accions (xnergic, premis enginy, inspira, etc...) 
• Accions comercials directes de captació de compradors (visites a centres, tallers link, 

jornades de captació,  ...). Gestió de la xarxa de col.laboradors (professors i pas que 
visiten centres en la campanya anual)  i de la base de dades de prescriptors de front-
office 

• Organització del  Saló de l’Ensenyament i de la Jornada Portes Obertes 
 
 

6.4.2 Servei de Comunicació 
 

• Disseny i planificació del Pla de contingut per a cada acció desenvolupada 
conjuntament amb l’àrea de màrqueting, com també per les unitats internes 
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• Relació amb els mitjans de comunicació a nivell local, nacional i especialitzat, on i off 
line. Manteniment de la base de dades de contactes de premsa i dinamització 

• Accions de comunicació amb mitjans per la divulgació de l’activitat institucional i la 
seva projecció a la societat.  

• Coordinació de l’Agenda institucional i d’actes institucionals interns de rellevància 
pública (presa de fotografia, redaccional nota premsa agenda, avís a mitjans,...). 

• Responsabilitat de protocol i actes institucionals 
• Coordinació amb Ajuntament per events institucionals  
• Accions de comunicació induïda (publicity) en mitjans, a partir d’accions concretes dins 

el pressupost. Manteniment de la relació de tipus periodístic amb serveis contractats 
(diariAra, laVanguardia, M1TV, CapGros, ...) .  

• Comunicació científica i accions de divulgació del coneixement amb els centres 
universitaris i amb  la UPF. Notes a revistes especialitzades. Coordinació amb UPF per 
temes institucionals 

• Comunicació en xarxes socials (facebook, twitter, youtube, linkedIn, ...) de les notícies 
de butlletins amb suport de area de màrqueting / digital 

• Accions de comunicació interna, per tal de reforçar imatge de la institució i 
posicionament. Creació i producció dels diferents butlletins/revistes de comunicació a 
usuaris específics, tant per email com en redaccionals a home de webs i intranets.  

o Butlletí intern treballadors. Coordinació amb RRHH 
o Butlletí empreses i Parc. Suport a Parc per creació d’una veritable “comunitat” 

empreses Tecnocampus. Butlletí finançament. Coordinació amb Empresa  
o Butlletí Campus. Coordinació amb futur PIE (al PIE hi conflueixen totes les 

fonts d’informació de centres, gestió acadèmica, serveis campus i UACU, 
digital factory, ...) 

o Repositori mensual d’aparicions en premsa i resum premsa del sector 
(educatiu, emprenedoria,....) 

o Revista ALUMNI 
• Coordinació de la Producció de notícies audiovisuals als canals interns de comunicació 

o VideoWall del hall Universitari 
o VideoWall i digitalsignage de Oficina Mataro-Empresa 
o Pantalles de vídeo del campus 

• Elements de comunicació corporativa de reputacio (folletó de prestigi corporatiu, 
memòria anual,  videomemòria, vídeo corporatiu de prestigi, powerpoint corporatiu, 
mencions a xarxes socials, wikipedia,   ...) 

• Manteniment de l’arxiu gràfic de la institució (arxiu de vídeo, arxiu fotogràfic, arxiu de 
recull de premsa, arxiu de folletons històrics, etc...) 

• Aplicació de la marca sobre suports diferents (cartelleria, video-cortines, caràtules, 
fons de carta, fons de powerpoint, peu de correu electrònic, pancartes,  anuncis 
institucionals, senyalització,  rotulació,  ...).  

• Gestió dels contractes marc amb M1TV com a productor audiovisual   
• Eventualment gestió d’una agència de premsa i RRPP per presència a mitjans 
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7. Pla acció 2015: estat d’execució i  reptes pendents  
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8. Índex normatiu  
 
 
1. Normativa general de la Fundació 
1.1 Estatuts de la Fundació 
1.2 Reglament del Senat 
1.3 Selecció, designació i nomenament dels òrgans unipersonals (normativa de governança) 
1.4 Normativa interna de compres i contractacions 
1.5 Sistema de gestió de la qualitat 
1.6 Conveni entre el grup Tecnocampus i l’Ajuntament de Mataró 
 
2. Normativa dels centres universitaris Tecnocampus 
2.1 Normes d’Organització i Funcionament 
2.2 Reglament del règim disciplinari dels centres universitaris 
2.3 Normativa específica dels centres universitaris TecnoCampus 

2.3.1 Escola Superior Politècnica Tecnocampus 
2.3.1.1 Conveni d’adscripció 
2.3.1.2 Conveni de desadscripció 
2.3.1.3 Reglament 

2.3.2 Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa Tecnocampus 
2.3.2.1 Conveni d’adscripció 
2.3.2.1 Reglament 

2.3.3 Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus 
2.3.3.1 Conveni d’adscripció 
2.3.3.2 Reglament 

 
3. Normativa dels serveis a la comunitat universitària 
3.1 Reglament de Funcionament del CRAI 
3.2 Marc normatiu per a l’organització de la recerca 
3.3 Normativa del Programa Alumni 
3.4 Protocol per al pagament de la matrícula  
 
4. Normativa laboral 
4.1 I Conveni col·lectiu de la Fundació TecnoCampus 
4.2 Normes de selecció de personal 

4.2.1 Normativa per a la provisió de llocs de treball en el PDI 
4.2.2 Normativa per a la provisió de llocs de treball en el PAS 

4.3 Protocol de formació interna 
4.4 Protocol d’actuació i de prevenció de situacions d’assetjament sexual i per raó de 
sexe 
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9. Índex de contractes de serveis vigents 
 
9.1 Contractes de serveis subscrits l’any 2015 
 

Nº 
REG. 

/2015 
DATA 

SIGNATURA 

DATA 
FINALITZACIÓ UNITAT 

OPERATIVA 

PROCÉS 
D'ADJUDICACIÓ 

 

TIPUS 
CONTRACTE 

 
TEMA PROVEÏDOR 

IMPORT 

1 07/01/2015 31/07/2015 RRHH directe servei Docència 4 cr. CREZELIA CONSULTING SL-FCO GIL 
ACEA 2912 

2 07/01/2015 31/07/2015 RRHH directe servei Docència 2 cr. GARCIA SARSA, ALEJANDRO 1456 
3 07/01/2015 31/07/2015 RRHH directe servei Docència 13 cr. ALVAREZVAL SL 9.464 € 
4 07/01/2015 31/07/2015 RRHH directe servei Docència 4 cr. CASTELLANOS RUIZ, DANIEL 2912 
5 07/01/2015 31/07/2015 RRHH directe servei Docència 8 cr. MARINEL·LO ROURA, JOSEP 5824 

6 01/01/2015 31/07/2015 RRHH directe servei 
Producció de continguts audiovisuals, 
multimèdia RUIZ SANTIAGO, AITOR  

                     
15.715,00    

13 07/01/2015 31/07/2015 RRHH directe servei Docència 14 cr. ESFERA LEGAL ADVOCATS SLP 10192 

14 07/01/2015 30/04/2015 RRHH directe servei Docència 2,5 cr. ALASTRUEY GARCIA, ROSASURA 1820 

15 16/02/2015 31/07/2015 RRHH directe servei Docència 6 cr. ONIRIKAL STUDIO SLU 4368 

16 16/02/2015 31/07/2015 RRHH directe servei Docència 9 cr. FERNANDEZ DOMINGUEZ, RAFAEL 
                      

6.552,00 €  

18 01/12/2014 30/12/2015 SG directe servei Pòlissa RC Volei 027920677 ALLIANZ 
                            

55,51 €  

19 07/01/2015 31/12/2015 SG directe servei 
Pòlissa RC Accidents col·lectiu 
036293248 (personal-Luis) ALLIANZ 

                      
1.548,79 €  

20 02/02/2015 31/12/2015 RRHH directe servei 

Consultoria per a consolidació i 
promoció del Grau en Disseny i 
Producció Multimèdia SIMON LEE 

                      
7.280,00 €  

22 01/01/2015 31/12/2015 RRHH 
directe 

servei 

Producció pel·lícules 
cinematogràfiques i vídeos 
_treballador autònom RUIZ SANTIAGO, AITOR  

                   
24.695,00 €  

23 20/11/2014 20/11/2018 MANTENIMENT directe servei Leasing fotocopiadores BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS                       
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3.163,20 €  

24 20/10/2014 19/10/2018 MANTENIMENT 
directe 

servei Assistència tècnica  equips RICOH 
SIMERSA , SISTEMES I MÈTODES 
REPROGRAFICS ,S.L.   

25 19/12/2014 19/12/2015 SG directe servei Instal·lació caixer automàtic BANC SABADELL,S.A.   

26 16/02/2015 31/07/2015 RRHH directe servei Docència 18 cr ELOI AYMERICH CASAS 
                   
13.104,00 €  

27 23/04/2015 22/04/2018 MANTENIMENT 
directe 

servei Assistència tècnica  equips RICOH 
SIMERSA , SISTEMES I MÈTODES 
REPROGRAFICS ,S.L.   

28 16/04/2015 31/07/2015 RRHH directe servei Docència 4 cr. TRINIDAD CASCUDO, CARME  
                      
2.912,00 €  

29 16/04/2015 31/07/2015 RRHH directe servei Docència 4 cr. MERCADER SANJUAN, JORDI 
                      
2.912,00 €  

 
9.2 Contractes de serveis subscrits l’any 2014 
 

Nº REG. 
/2014 

DATA 
SIGNATURA 

DATA 
FINALITZACIÓ UNITAT 

OPERATIVA 

PROCÉS 
D'ADJUDICACIÓ 

 

TIPUS 
CONTRACTE 

 
TEMA PROVEÏDOR 

IMPORT 

12 01/03/2014 indefinit Admin directe servei 
Sistema TCP Empresas-comunicació 
remota-banca a distancia BANC DE SABADELL 0 

14 01/03/2014 01/03/216 RRHH/ INF obert servei 
Servei de prevenció aliè  SOCIEDAD DE PREVENCIÓN 

ASEPEYO, SLU 

13.000€, + 
preu 

unitari/revisió 

49 25/04/2014 

25/04/2015 
(pròrroga 

tàcita anual) 
RRII i carreres 
professionals directe servei 

Servei de fidelització/ estalvi en 
productes per a treballadors COLECTIVOS VIP- VIP DISTRICT 

SL 4.700,00€ 

50 01/05/2014 30/04/2015 
Formació 
contínua directe servei 

Organització, coordinació i gestió de 
formació interna i contínua IMMA SILVA 30.000,00€ 

55 01/05/2014 30/04/2015 SQAI directe servei 
Gestió i producció continguts 
audiovisuals CARME ROVIRA 38.450,00€ 

59 01/01/2014 01/01/2015, Secretaria directe servei pòlissa per activitats de lleure ALLIANZ 729,11 
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pròrroga tàcita 
anual 

78 01/06/2014 31/05/2015 SQAI directe servei 
Serveis de producció de continguts 
audiovisuals i multimèdia CARLOS GARCIA LOPEZ 24.695,00 

89 03/09/2014 31/07/2015 ESCSET directe servei Docència YOLANADA TARANGO JULIÁN 
 93 03/09/2014 31/07/2015 ESCSET- ESUP directe servei Docència COCO CONSULTING 13.104,00 

99 29/05/2014 29/05/2015 Acadèmia directe servei 
Manteniment programa informàtic 
UNTIS COSPA- AGILMIC 3.161,00 

105 03/09/2014 31/07/2015 ESCSET directe servei Docència, 11ECTS MONTSERRAT CRESPI 
VALLBONA 8.008,00 

117 30/09/2014 31/01/2016 RRHH directe servei  Llicència i manteniment de software TALENTIA 32.482,00 

 
9.3 Contractes de serveis subscrits amb anterioritat a l’any 2014 
 

Nº REG. 
 

DATA 
SIGNATURA 

DATA 
FINALITZACIÓ UNITAT 

OPERATIVA 

PROCÉS 
D'ADJUDICACIÓ 

 

TIPUS 
CONTRACTE 

 
TEMA PROVEÏDOR 

IMPORT 

27/2010 23/08/2010 indefinit INF directe servei 
Brossa- de producció de residus 
municipals Ajuntament de Mataró 

 28/2010 31/08/2010 
 

INF directe servei Ascensors  EDELMA 
 30/2010 14/09/2010 

 
INF directe servei Ascensors  EDELMA 

 31/2010 14/09/2010 
 

INF directe servei Ascensors  EDELMA 
 

14/2012 24/12/2012 24/12/2017 INF 
  

Renting impressora RICOH MP2352SP 
(TCM1) BBVA-SIMERSA 

 

3/2013 19/09/2012 

19/09/2013+ 
pròrroga tàcita 
anual, màx. 5 

anys INF 
  

CTE d'assistència tècnica per a 
manteniment impressora-
fotocopiadora RICOH MP2352SP SIMERSA 

 
6/2013 23/01/2013 23/01/2018 

Gestió 
acadèmica 

restringit- 
exclusivitat tèc.  servei 

Cte. Implanació plataforma VEGA, 
càrrega dade, manteniment Soft. 

SIGMA GESTION 
UNIVERSITARIA  AIE 31.725/ any 

9/2013 08/04/2013 
08/04/2014 + 

pròrroga tàcita INF directe servei 
CTE Gestió documental-destrucció 
paper ALIANCE-BROTHER 
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anual 

69/2013 18/10/2013 30/06/2016 
 

Obert – adhesió 
concurs Aj 

 

Auditoria (adhesió contracte 
Ajuntament de Mataró) 

CONOCIMIENTO Y 
HABILIDADES SL 

 

41/2014 11/11/2013 

11/11/2014, 
pròrroga tàcita 

anual Secretaria directe 
 

Pòlissa assegurança de responsabilitat 
per a administradors i directius AIG-Willis 4.300€/any 
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1. Comptes anuals 2014 
 
Atenent  al  que  estableix  l’article  3  del  Pla  Comptable  de  Fundacions  i  Associacions,  la 
FUNDACIÓ té la condició d’entitat de dimensió gran, per tant formula els seus comptes anuals 
en format normal. 
 

1.1 Balanç de situació 
 

 

  

   

   A) ACTIU NO CORRENT 18.327.855,68 20.097.955,47

         I. Immobilitzat Intangible        5 319.209,28 203.561,05
            3. Patents, llicències, marques i similars 18.673,86 21.485,91
            5. Aplicacions informàtiques 63.186,09 36.465,91
            6. Drets sobre béns cedits gratuïtament 237.349,33 145.609,23

         II. Immobilitzat Material 6 490.461,98 426.239,51
            3. Instal·lacions tècniques 58.536,93 56.569,77
            4. Maquinària 93.690,07 122.604,26
            5. Altres instal·lacions 10.450,15 14.708,48
            6. Mobiliari 232.299,74 168.434,45
            7. Equips per a processos informàtics 95.484,26 63.921,72
            9. Altre Immobilitzat 0,83 0,83

         VI. Inversions financeres a ll/t 7.1 17.518.184,42 19.468.154,91
            5. Altres actius financers 17.518.184,42 19.468.154,91

   B) ACTIU CORRENT                         10.049.621,03 8.160.912,49
         III. Usuaris, patrocinadors, deutors a cobrar 7.2 5.098.441,56 4.492.419,80
            1. Usuaris i deutors per vendes i prestació s 1.430.047,23 2.132.727,04
            3. Patrocinadors 2.821.436,80 2.311.160,41
            4. Altres deutors 841.539,30 31.344,97
            5. Personal 5.418,23 1.137,29
            7. Altres crèdits amb admin.públiques 16.050,09

         IV. Invers. empreses grup y associades C/T 7.2 1.894.929,91 1.719.024,71
            4. Altres actius financers 1.894.929,91 1.719.024,71

         V. Inversions financeres a C/T 7.2 1.950.741,32 1.200.741,32
            5. Altres actius financers 1.950.741,32 1.200.741,32

         VI. Periodificacions a C/T 10.1 138.741,52 140.189,68

         VII. Tresoreria 966.766,72 608.536,98

   TOTAL  ACTIVO ( A + B ) 28.377.476,71 28.258.867,96

ACTIU
NOTES
de la

MEMÒRIA
20132014
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   A) PATRIMONI NET    117.020,13 153.715,44
      A-1) Fons propis 8 -348.473,83 -349.168,42

         I. Fons dotacional o fons socials 97.486,39 97.486,39
            1. Fons dotacionals o fons socials 97.486,39 97.486,39

         IV. Excedents exercicis anteriors -446.654,81 -129.124,07

         VI. Excedent de l'exercici 694,59 -317.530,74

      A-3) Subvenc., donacions i llegats rebuts 9 465.493,96 502.883,86

         1. Subvencions oficials de capital 133.763,88 182.747,62
         2. Donacions i llegats de capital 249.735,29 192.778,95
         3. Altres subvencions, donacions i llegats 81.994,79 127.357,29

   B) PASSIU NO CORRENT 18.109.896,17 20.118.255,28

         II. Deutes a llarg termini 7.3 18.109.896,17 20.118.255,28
            1. Deutes amb entitats de crèdit 541.166,96 630.325,97
            2. Deutes per arrendaments financers 32.955,51
            3. Altres passius financers 17.535.773,70 19.487.929,31

   C) PASSIU CORRENT 10.150.560,41 7.986.897,24

         III. Deutes a curt termini 7.4 2.023.604,76 1.813.132,14
            1. Deutes amb entitats de crèdit 89.112,44 87.778,69
            2. Deutes per arrendaments financers 16.759,82
            3. Altres passius financers 1.917.732,50 1.725.353,45

         V. Creditors per activitats i altres comptes 7.4 2.672.816,47 2.112.880,11
            1. Creditors empreses vinculades (TCMA) 0,01
            3. Creditors varis 2.019.460,52 1.361.491,81
            4. Personal (remuneracions pendents) 292.859,61 326.457,09
            6. Altres deutes amb l'Administració Pública 360.496,34 424.931,20

         VI. Periodificacions a curt termini 10.2 5.454.139,18 4.060.884,99

   TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU ( A+B+C ) 28.377.476,71 28.258.867,96

PASSIU
NOTES
de la

MEMÒRIA
20132014
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1.2 Compte de resultats 
 

 

 
   

      1. Ingressos per les activitats 12.5 11.475.157,26 9.944.742,61
         b) Prestacions de serveis 10.925.632,38 8.912.593,50
         d) Ingressos de promocions, patrocinadors 29.560,00 6.790,00
         e) Subvencions oficials a les activitats 9 519.964,88 1.025.359,11

      2. Ajuts concedits i altres despeses -387.046,73 -259.996,83
         a) Ajuts concedits 12,2 -387.046,73 -259.996,83

      6. Altres ingressos de les activitats 232.463,18 180.805,06
         a) Ingressos per arrendaments 12.413,75 7.872,00
         c) Altres ingressos 220.049,43 172.933,06

      7. Despeses de personal 12,3 -7.122.049,67 -6.707.752,82
         a) Sous i salaris i assimilats -5.428.884,55 -5.145.624,91
         b) Càrregues socials -1.693.165,12 -1.562.127,91

      8. Altres despeses de l'explotació. -4.131.214,39 -3.439.145,69
         a) Serveis exteriors -4.017.733,10 -3.303.854,11
            a.2) Arrendaments i cànons -743.407,70 -757.142,80
            a.3) Reparacions i conservació -380.546,95 -280.897,27
            a.4) Serveis professionals independents -1.150.789,28 -835.349,03
            a.6) Primes d'assegurances -18.792,66 -16.426,03
            a.7) Serveis bancaris -174.265,23 -119.205,71
            a.8) Publicitat,  propaganda i relacions púb. -464.581,62 -281.115,77
            a.9) Subministraments -221.338,52 -203.064,39
            a.10) Altres serveis -864.011,14 -810.653,11

         b) Tributs -92.529,73 -71.368,78
         c) Pèrdues, deteriorament i variació prov. 12,4 -20.271,90 -61.727,99
         d) Altres despeses de gestió corrent -679,66 -2.194,81

      9. Amortització de l'immobilitzat
5.1
6.1 -164.387,22 -167.824,08

      10. Subv., donacions traspassats a resultat 9.1 100.768,23 124.210,24

      12. Deteriorament r.alienació immob.
         b) Resultats per alienacions i altres

      13. Altres resultats -5.274,85

   I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+6+7+8+9+10+12) -1.584,19 -324.961,51

      14. Ingressos financers 32.000,88 16.031,88
         b) De valors negociables i altres instruments 32.000,88 16.031,88
      15. Despeses financeres -29.722,10 -8.601,11
         b) Per deutes amb tercers -29.722,10 -8.601,11

      16. Diferències  de canvi

   II) RESULTAT FINANCERS ( 14+15+18 ) 2.278,78 7.430,77

   III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I + II) 694,59 -317.530,74

   IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) 694,59 -317.530,74

NOTES
DE LA

MEMÒRIA
20132014
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1.3 Estat de canvis en el Patrimoni Net 
 

 

 

 

 

 

 

   

NOTES
de la

MEMORIA 2014 2013

A) Resultat del compte de resultats 3 694,59 -317.530,74

B) Total ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net (I+II+III+IV+V+VI)

C) Total transferències al compte de resultats (VII+VIII+IX+X+XI)

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C) 3 694,59 -317.530,74

Fons
dotacionals

Excedents
exercicis
anteriors

Excedent
exercici

Subvencions
donacions

llegats TOTAL

A. SALDO FINAL DE L'ANY 2012 97.486,39 -129.532,24 408,17 429.441,74 397.804,06

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2013 97.486,39 -129.532,24 408,17 429.441,74 397.804,06
I. Total ingressos i despeses reconeguts -317.530,74 1.223.011,81 905.481,07
II. Operacions de patrimoni net
III. Altres variacions patrimoni net 408,17 -408,17 -1.149.569,69 -1.149.569,69

C. SALDO FINAL DE L'ANY 2013 97.486,39 -129.124,07 -317.530,74 502.883,86 153.715,44

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2014 97.486,39 -129.124,07 -317.530,74 502.883,86 153.715,44
I. Total ingressos i despeses reconeguts 317.530,74 604.580,62 922.111,36
II. Operacions de patrimoni net
III. Altres variacions patrimoni net -317.530,74 694,59 -641.970,52 -958.806,67

E. SALDO FINAL DE L'ANY 2014 97.486,39 -446.654,81 694,59 465.493,96 117.020,13
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1.4 Estat de fluxos d’efectiu 
 

 

2014 2013

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.
694,59 -317.530,74

2. Ajustes del resultado. -460.279,11 -921.532,42
       a) Amortización del inmovilizado (+). 3 164.387,22 167.824,08
       b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). 49.142,97 60.853,62
       c) Variación de provisiones (+/-). 
       d) Imputación de subvenciones (-). -541.202,29 -1.025.359,11
       e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).
       f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos f inancieros (+/-). 0,00
       g) Ingresos f inancieros (-). -32.000,88 -16.031,88
       h) Gastos f inancieros (+). 29.722,10 8.601,11
       i) Diferencias de cambio (+/-).
       j) Variación de valor razonable en instrumentos f inancieros (+/-).
      k) Altres ingressos
       k) Otros ingresos y gastos (-/+). Sub.K -130.328,23 -117.420,24
3. Cambios en el capital corriente.

1.396.788,04 1.935.106,64
       a) Existencias (+/-).
       b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). 886,50 -606.021,76 115.050,75
       c) Otros activos corrientes (+/-). Periodif icacions 480 1.448,16 -22.260,96
       d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). 41+48 2.000.028,59 967.844,90
       e) Otros pasivos corrientes (+/-). Deute prestec 520+52 177.238,25 874.471,95
       f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-): Dret prestec -175.905,20
       f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.

2.278,78 -8.601,11
       a) Pagos de intereses (-). -29.722,10 -8.601,11
       b) Cobros de dividendos (+). 32.000,88
       c) Cobros de intereses (+).
       d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (-/+).
       e) Otros pagos (-/+).
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) 939.482,30 687.442,37 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (-).
-2.294.257,92 -1.747.514,18

      a) Empresas del grupo y asociadas. (largo y corto plazo)
      b) Inmovilizado intangible. altes -171.708,68 -91.763,59
      c) Inmovilizado material. +upc si -172.549,24 -111.755,97
      d) Inversiones inmobiliarias.
      e) Otros activos f inancieros. Ajut caixa EPEL 551 -1.950.000,00 -1.543.994,62
      f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
      g) Otros activos.
7. Cobros por desinversiones (+). 2.589.120,44 1.601.641,82
       a) Empresas del grupo y asociadas.
       b) Inmovilizado intangible.
       c) Inmovilizado material.
       d) Inversiones inmobiliarias.
       e) Otros activos f inancieros:  Ajut de caixa 551 1.200.000,00
       f) Activos no corrientes mantenidos para venta.
       g) Otros activos (disminueix dret cobro prestecs EPEL) ll/t 552+25 1.389.120,44 1.601.641,82
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

294.862,52 -145.872,36

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Aumentos y disminuciones de instrumentos de patrimonio.
604.580,62 1.223.011,81

       a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).
       b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
       c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) tcm aud
       d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).
       e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+). ##### 604.580,62 1.223.011,81
10. Cobros i pagos en instrumentos de pasivo financiero.

-1.480.695,70 (1.743.921,46)
       a) Emisión
               1. Obligaciones y otros valores similares (+).
               2. Deudas con entidades de crédito (+).  
               3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+). #####
               4. Otras deudas (+). 551
       b) Devolución y amortización de
               1. Obligaciones y valores similares (-).
               2. Deudas con entidades de crédito (-). Prestec Bankia 170+52 -87.825,26 -88.230,16
               3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).
               4. Otras deudas (-).Ddeute a pagar MINISTERI 171 -1.392.870,44 -1.655.691,30
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de
patrimonio.
       a) Dividendos (-).
       b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)

-876.115,08 -520.909,65

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
0,00 0,00

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
(+/-5+/-8+/-12+/- D) 358.229,74 20.660,36
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. 608.536,98 587.876,17
Efectivo o equivalentes al f inal del ejercicio. 966.766,72 608.536,53

Notes
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1.5 Memòria de l’exercici 
 
La present Memòria es formula amb l’objecte de completar, ampliar i comentar la informació inclosa 
en el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys i l’estat de canvis en el patrimoni net.  

 

1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 
 

1.1. Constitució, legislació aplicable i finalitats estatutàries 
 

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME (en endavant la FUNDACIÓ) és una fundació 
privada, que es va constituir davant de notari el 20 de juliol de 1999 sota la denominació de 
FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE MATARÓ, FUNDACIÓ PRIVADA, com a conseqüència de sengles 
acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Mataró, de 15 d’abril de 1999 i pel Consell 
d’Administració de Caixa d’Estalvis Laietana, de 21 de juliol de 1998. Les seves activitats es van 
iniciar la data d’atorgament de l’escriptura fundacional. 

Entre el febrer de 2002 i l’abril de 2009, la denominació social de la FUNDACIÓ va ser la de 
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS, FUNDACIÓ PRIVADA. 

Es regeix per les següents disposicions: 

 Els seus Estatuts, adaptats als requeriments exigits per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre 
Tercer del Codi Civil de Catalunya, havent-se formalitzat aquesta adaptació en escriptura 
pública l’abril de 2009. 

 La legislació de la Generalitat de Catalunya en matèria de fundacions: 
1. La Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, títols I i III, i les 

seves posteriors modificacions, així com pels articles 51 i 52 de la Llei 5/2001, de 2 de 
maig, de Fundacions, que es mantenen vigents. 

2. El Decret 37/1987, de 29 de gener, pel qual s’aprova la Instrucció per a l’organització i el 
funcionament del Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions provades de 
Catalunya. 

 Altra normativa d’àmbit estatal (Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 
entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge i Reial Decret 1270/2003, 
de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per l’aplicació del règim fiscal de les entitats 
sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge). 

 En matèria comptable, pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de 
comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya (PCFundAss), en vigor des de l’1 de gener de 2009. 

 En relació a les subvencions i a la contractació la FUNDACIÓ es sotmet a la normativa del 
sector públic. Quan a la contractació té la consideració de poder adjudicador, però no el 
caràcter d’Administració Pública, havent aprovat les instruccions internes de contractació 
requerides per la Llei 30/2007, de 20 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

 

Figura inscrita al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, amb el número 1.354.  

El seu número d’identificació fiscal és el G-62034111. 

Conforme a l’adaptació estatutària abans esmentada el seu domicili social es troba a la ciutat de 
Mataró (08302), C Ernest Lluch (D’), núm. 32. La FUNDACIÓ, mitjançant escriptura del Notari de 
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Barcelona Don Francisco Armas Omedes del 22 de febrer de 2011 procedeix al canvi de domicili 
social. 

D’acord amb els seus Estatuts, la FUNDACIÓ té les següents finalitats: 

 Estrènyer lligams entre el món universitari i la societat, especialment amb les empreses, 
institucions tecnològiques, científiques, de recerca i cultural, amb el degut respecte als drets 
humans i el medi ambient, i el foment de la pau i la solidaritat. 

 Assumir la titularitat de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró i de l’Escola Universitària 
del Maresme des del moment que l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme 
la cedeixin i gestionar el Parc Tecnocampus Mataró. 

 Dur a terme les tasques pròpies d’un Parc Científic i d’Innovació adreçades a la comunitat 
universitària, a les empreses, organismes, institucions i ciutadans en general, com són, entre 
d’altres: el desenvolupament d’un projecte formatiu accessible a tots els sectors socials; el 
foment de la recerca, la seva aplicació i transferència; el desenvolupament de projectes de 
millora tecnològica, d’investigació o d’innovació; projectes de desenvolupament tecnològic i 
innovadors i la seva transferència; la formació contínua, el reciclatge de postgraduats; 
assessorament; dictàmens tècnics, assajos industrials, constituint un punt d’interlocució de 
l’empresa, la universitat i el territori en l’àmbit de les inversions empresarials de base 
tecnològica a Mataró i la seva àrea d’influència. 

 Atraure inversions empresarials sòlides de base tecnològica a Mataró i la seva àrea 
d’influència, tot consolidant un teixit empresarial generador de riquesa i llocs de treball de 
valor afegit. 

 Promoure activitats en benefici de la ciutat de Mataró, el Maresme i la seva àrea d’influència. 
 

Per al compliment de les seves finalitats la FUNDACIÓ podrà promoure, finançar i organitzar cursos, 
seminaris, congressos, conferències i editar i difondre els mateixos i els seus continguts, així com 
convocar i gestionar beques i atorgar subvencions per a la recerca, desenvolupament i la divulgació 
de les matèries que comprenen les seves finalitats. Igualment tindrà especial consideració la 
utilització de mitjans virtuals i digitals per el desenvolupament i difusió de la seva tasca. 

Les finalitats de la FUNDACIÓ podran ser assolides per si mateixa o bé per la col·laboració amb 
altres entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres i de caràcter internacional, la creació 
per si sola o amb terceres persones d’altres persones jurídiques i la participació en programes de 
cooperació en les matèries esmentades. 

 

1.2. Integració a la FUNDACIÓ de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró i de l’Escola 
Universitària del Maresme 

 

El febrer de 2001, el Ple de l’Ajuntament de Mataró va aprovar el projecte “Mataró, ciutat del 
Tecnocampus Mataró”, elaborat conjuntament per la FUNDACIÓ, l’Ajuntament, l’Institut Municipal de 
Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) i l’Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT), 
així com les actuacions a desenvolupar per la FUNDACIÓ, que van ser finançades per l’Ajuntament 
mitjançant la formalització anual d’un conveni entre les entitats. 

L’abril de 2006 l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme varen signar un conveni 
que tenia per objecte fixar les bases per a impulsar el paper de Mataró i del Maresme com a ciutat i 
territori universitaris, integrant les escoles universitàries que les dues entitats gestionaven dins el 
projecte del Tecnocampus Mataró, encapçalat per la FUNDACIÓ, potenciant els estudis de qualitat, 
internacionals i relacionats amb l’entorn econòmic de la ciutat i de la comarca. 
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El Consell Comarcal del Maresme era titular del centre docent Escola Universitària del Maresme 
(EUM), adscrit a la Universitat pública Pompeu Fabra, que sota la naturalesa jurídica d’organisme 
autònom oferia les següents titulacions universitàries: diplomatura en ciències empresarials (estudis 
diürns i nocturns), diplomatura i graduat superior en turisme. 

Per altra banda, l’Ajuntament de Mataró era titular de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró 
(EUPMT) gestionada en la forma jurídica d’organisme autònom. El centre, adscrit a la Universitat 
pública Politècnica de Catalunya, oferia les següents titulacions universitàries: enginyeria tècnica en 
informàtica de gestió, enginyeria tècnica en electrònica, enginyeria tècnica en telecomunicacions i 
graduat superior en mitjans audiovisuals, de titulació pròpia. 

Posteriorment, el juliol de 2008 i en desenvolupament del conveni aprovat l’abril de 2006, 
l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme varen formalitzar un conveni de 
cooperació per a la integració d’ambdós centres universitaris a la FUNDACIÓ en el qual, i entre 
d’altres, es recollien els següents pactes: 

 La integració a tots els efectes de les dues escoles, a partir de l’1 de gener de 2009, en la 
FUNDACIÓ. 

 La integració del Consell Comarcal del Maresme als òrgans de govern de la Fundació. 
 L’assumpció, per part del Consell Comarcal del Maresme, dels següents compromisos 

econòmics: 
 L’any 2009, una aportació a la FUNDACIÓ per al finançament universitari, 

equivalent a l’aportació no finalista lliurada el 2008 pel Consell a l’EUM, afegint-ne 
l’IPC corresponent. La qual puja a una quantitat de 385.700,00 euros. 

 Per al 2010, fer-se càrrec del dèficit de l’EUM, per una quantia màxima equivalent 
al dèficit del 2009 més IPC, sense prendre en consideració les aportacions fetes el 
2009 per a finançar els costos de l’endeutament financer de l’EUM. La qual puja a 
una quantitat de 300.000,00 euros. 

 A partir de l’exercici 2011, si les dues escoles s’han traslladat al nou edifici 
universitari, s’establirà un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Maresme i la Fundació Tecnocampus pel finançament dels estudis universitaris, 
que mantindrà la proporció entre les aportacions econòmiques no finalistes fetes 
pel Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró l’any 2010.  

 

Així mateix, el 16 de juliol de 2008 i en el marc de la integració de les dues escoles, l’Ajuntament de 
Mataró i el Consell Comarcal del Maresme varen subscriure un altre conveni de cooperació per a la 
cessió de la titularitat de la concessió administrativa de l’edifici situat al passeig del Callao, s/n de 
Mataró en el qual, entre d’altres aspectes, es regula que l’Ajuntament es compromet a fer-se càrrec 
de la totalitat del deute financer de l’EUM pendent a data 1 de gener de 2010, que es xifra en la 
quantitat de 1.029.072,79 € a abonar en quotes mensuals fins el 9 de novembre de 2021 a Caixa 
Laietana, així com fer-se càrrec dels impostos, taxes i cànons per la seva condició de titular de la 
concessió administrativa. (vegeu notes 5.2, 7.1.3.d) i 7.2.2.a)).   

A data de tancament dels comptes anuals no ha estat formalitzada la cessió de la titularitat de la 
concessió administrativa de l’edifici situat al passeig del Callao, objecte del conveni, a favor de 
l’Ajuntament de Mataró ja que l’edifici ha estat derruït durant l’exercici 2012. Tampoc ha estat 
formalitzat canvi de titularitat del préstec a favor de l’Ajuntament, motiu pel qual a la data de 
tancament consta com a titular del préstec la Fundació Tecnocampus i avalador el Consell Comarcal 
del Maresme. La Fundació Tecnocampus doncs enregistra en el seu passiu el deute financer de 
l’EUM per import total de 630279,4 € (deutes a ll/t i c/t)  i a l’actiu el dret del deutor Ajuntament per 
import de 804.614.52 € que inclou les quotes de l’exercici 2013 respecte a les quals l’Ajuntament ha 
desestimat el seu finançament. En conseqüència el pagament d’aquest préstec subrogat amb motiu 
de la integració dels dos centres universitaris no està assumit per cap de les dues administracions 
titulars, sino per la Fundació.    
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Els Plens de l’Ajuntament de Mataró i del Consell Comarcal del Maresme varen adoptar el 4 de 
desembre i el 6 de novembre de 2008, respectivament, sengles acords pels quals extingien, amb 
efectes 1 de gener de 2009, els organismes autònoms EUPMT i EUM, transmetien la titularitat de les 
escoles a la FUNDACIÓ per tal que aquesta continués la gestió dels serveis i activitats 
universitàries, li adscrivien les seves plantilles de personal laboral, de manera que la FUNDACIÓ es 
subrogava en tots els drets i obligacions derivats de les relacions laborals, així com en les 
obligacions derivades dels contractes de naturalesa pública o privada formalitzats fins el 31 de 
desembre de 2008 per aquestes entitats. Els acords d’ambdós Plens van adquirir fermesa el 4 de 
desembre de 2008 i el 2 de gener de 2009, respectivament. 

El Patronat de la FUNDACIÓ, en sessió celebrada l’11 de desembre de 2008, va acceptar 
l’assumpció de la titularitat de les escoles universitàries, i en l’adaptació dels seus estatuts a la 
normativa vigent en matèria de fundacions (vegeu nota 1.1), ja es va recollir entre les finalitats 
fundacionals la gestió de les escoles.  

Com a conseqüència de l’extinció de les escoles, amb data d’efectes 1 de gener de 2009, 
l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme, han transmès a la FUNDACIÓ, a títol 
gratuït i en forma d’aportació a la dotació fundacional, tots els béns, drets i obligacions reflectits en 
els balanços de situació dels organismes autònoms extingits, tancats a 31 de desembre de 2008. 

La transmissió de la titularitat dels béns, drets i obligacions de l’EUPMT ha estat formalitzada 
parcialment, mitjançant escriptura pública el 5 de juny de 2009. La transmissió de les inversions 
dutes a terme per l’EUPMT durant l’exercici 2008, que ha estat autoritzada pel Patronat de la 
FUNDACIÓ el desembre de 2009, i formalitzada en escriptura pública de data 13 de desembre de 
2010. 

Per la seva banda, l’aportació a la FUNDACIÓ de la totalitat dels béns, drets i obligacions de l’EUM 
ha estat formalitzada en escriptura pública el 9 de juny de 2009. En l’escriptura consta com a passiu 
el préstec amb Caixa Laietana i com a actiu el deute de l’Ajuntament de Mataró per aquest deute 
financer. 

 

1.3. Integració a la FUNDACIÓ dels serveis de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Mataró 

 

En data 3 de febrer de 2009 el Ple de l’Ajuntament de Mataró va aprovar el traspàs a la FUNDACIÓ de 
la Secció d’Emprenedoria de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) amb 
l’objectiu de que la Fundació lideri el model d’emprenedoria, incubació i acompanyament a les empreses 
de Mataró i del territori. Aquest traspàs va comportar la subrogació de personal laboral de l’IMPEM a la 
Fundació durant els exercicis 2009 i 2010. 

En data 13 de desembre de 2012 el Ple de l’Ajuntament de Mataró va aprovar el traspàs a la 
FUNDACIÓ de la Secció de teixit productiu de l’IMPEM amb l’objectiu d’assolir la unificació dels 
diferents serveis de suport a l’empresa i l’emprenedoria de l’Ajuntament, i posicionar-los com a canal 
principal d’interlocució, tutela i acompanyament de les noves activitats. Aquest traspàs també ha 
comportat la subrogació de personal laboral de l’IMPEM  a la Fundació amb efectes de data 1 de gener 
de 2013.   
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1.4. Contracte marc entre la FUNDACIÓ i l’Ajuntament de Mataró 
 
Als efectes d’adaptar el conveni que fins el 2008 venien subscrivint anualment l’Ajuntament de Mataró i 
la FUNDACIÓ per al finançament de les activitats d’aquesta a les necessitats que se’n deriven de les 
obligacions assumides des de l’1 de gener de 2009, el juny de 2009 ha estat formalitzat un contracte 
marc entre ambdós entitats, a través del qual i com a document de referència es regulen les relacions 
entre les entitats, els drets i els compromisos de cadascuna, el sistema de finançament de la 
FUNDACIÓ, la periodicitat dels pagaments i els instruments de control de les activitats i d’avaluació dels 
objectius establerts. . El punt 6.4 d’aquest contracte programa estableix que, anualment, coincidint amb 
la tramitació del PAM i del pressupost de l’Ajuntament, s’ajustaran les previsions incloses al Pla 
Econòmic Financer (PEF) per a l’horitzó temporal corresponent als exercicis en els que el contracte 
programa mantingui la seva vigència.   
 
Els drets del contracte marc programa entre l’Ajuntament de Mataró i la Fundació Tecnocampus 
Mataró-Maresme per al finançament de les activitats d’explotació és rebre els recursos necessaris 
en forma de subvencions, corrents o de capital, règim fiscal especial o cessions de bens, veure 
compliment amb la seva finalitat estatutària. 

Les obligacions del contracte marc són: 

 1.- Prestar serveis d’utilitat o interès social que se’n deriven de la seva finalitat estatutària 
2.- Informar de qualsevol decisió de tractament econòmica i concretament sobre el pressupost 
anual quantitatiu i qualitatiu 

 
En data 3 de juny de 2010  l’ Ajuntament va aprovar l’actualització de l’annex del contracte programa 
relatiu a les previsions econòmico-financeres per als exercicis 2010 – 2013 . No obstant, atesa la 
vinculació directa de la FUNDACIÓ en les activitats a desenvolupar a partir del 2010 en l’espai físic del 
Parc Tecnocampus, el contracte resta vinculat al contracte-programa formalitzat en el seu dia entre 
l’Ajuntament de Mataró i l’Entitat Pública Empresarial Local Parc Tecnocampus, de titularitat municipal, 
que abasta el període 2009-2036. 
 
En data 16 de febrer de 2012 l’Ajuntament va aprovar l’actualització de l’annex del contracte 
programa relatiu a l’actualització de les previsions econòmico-financeres per als exercicis 2012-
2015. L’import de l’aportació inicial de l’exercici 2012 de 1.693.340  va ser minorat a la quantitat de 
1.554.578,79 € com a conseqüència de la millora del compte d’explotació amb motiu de la minoració 
de la despesa de retribució de personal en aplicació del Real Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol,de 
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que estableix 
l’obligació de reduir la paga extraordinària de desembre al personal del sector públic.  

Per a l’exercici 2013 no va ser aprovada actualització de les previsions econòmico-financers. 
L’import de l’aportació inicial prevista en el PEF de l’exercici 2012 de 705.787,42 € va modificar-se a 
l’import definitiu de 628.192,84 € amb motiu de la minoració de -245.358,36 € per millora del compte 
de resultats i l’augment de 167.763.78 € per la subrogació de la secció de teixit productiu de 
l’IMPEM.  

Per a l’exercici 2014 no va ser aprovada actualització de les previsions econòmico-financers. 
L’import de l’aportació inicial prevista en el PEF de l’exercici 2012 de 84.080,47 €, més 167.763,78 € 
corresponent a la subrogació de la secció de teixit productiu de l’IMPEM, va modificar-se a l’import 
definitiu de 76.021,71 €. La minoració d’aportació per import de -175.821,72 € va ser realitzada per 
la millora del compte de resultats de la Fundació i per la major necessitat de finançament de 
l’Ajuntament a l’EPEL Parc Tecnocampus que va realitzar amb el traspàs de subvenció entre les 
entitats en el marc dels contractes programa (175.821,72 €) i amb aportació addicional a l’EPEL 
Parc Tecnocampus de 316.954,85 €. 
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1.5. Contracte marc entre la FUNDACIÓ i el Consell Comarcal del Maresme 
 

En data 15 de març de 2011 el Consell Comarcal va aprovar el contracte programa amb la Fundació 
Tecnocampus per al finançament dels estudis universitaris del Maresme, el qual va ser aprovat també 
per la Fundació en data 12 d’abril i formalitzat en data 13 d’abril de 2011. 

L’objecte del contracte és establir el marc regulador de les relacions econòmiques, administratives i 
compromisos entre el Consell Comarcal, com a proveïdor de recursos en forma de subvencions pel 
finançament dels estudis universitaris, i la Fundació,com a prestadora de serveis d’utilitat o d’interès 
social. Mitjançant el contracte programa el Consell Comarcal del Maresme és coneixedor dels objectius 
generals a assolir, aprova la programació econòmica, efectua el control i l’avaluació de la gestió de les 
activitats que es desenvolupen i preveu amb antelació l’impacte que sobre les finances del Consell 
Comarcal tindran les aportacions. El contingut del contracte s’estructura en quatre àmbits classificats 
com: estratègia i línies d’actuació, operativa i coordinació, marc financer i finalment el de seguiment, 
avaluació i control.  

L’aportació del Consell Comarcal del Maresme per l’exercici 2011, d’acord amb la clàusula 5.b.1.,  
l’annex del contracte programa i l’auditoria dels comptes anuals de l’exercici 2010, importa 319.616,80 € 
la qual es calcula multiplicant la ràtio definitiva de l’exercici 2010 (13,22%) pel resultat d’explotació dels 3 
centres universitaris contingut en el pressupost del 2011, un cop assignat el marge brut d’explotació de 
les unitats de suport universitari i general sense subvencions del CCM ni Ajuntament (-2.417.509€). 

L’aportació inicial de l’exercici 2012 importa 198.825€, calculada amb la ràtio definitiva de l’exercici 2010 
del 13,22% i el resultat d’explotació dels 3 centres universitaris contingut en el pressupost del 2012, un 
cop assignat el marge brut d’explotació de les unitats de suport universitari i general sense subvencions 
del CCM ni Ajuntament (-1.501.336€). 

En data 20 de novembre de 2012 el Ple del Consell Comarcal del Maresme va aprovar reduir l’aportació 
de l’exercici 2011 per import de -38.575€, mitjançant la minoració de l’aportació de l’exercici 2012, 
perquè va considerar textualment que “els resultats de les unitats d’estudis universitaris han estat 
liquidats amb superàvit”. Per aquest càlcul del resultat amb superàvit el CCM va realitzar diferent 
interpretació al mètode definit a la clàusula 5.b.1. i l’annex del contracte programa perquè va incloure les 
subvencions del CCM i de l’Ajuntament d’acord amb el contingut de l’apartat 16 d’informació 
segmentada de la Memòria dels CCAA 2011.   

En data 12 de desembre de 2012 la Fundació va formular recurs de reposició contra l’acord del Ple 
del CCM de reducció de -38.575€ de l’aportació del 2012 el qual va ser desestimat mitjançant Decret 
núm. 20/13 de data 17 de gener de 2013. D’acord amb aquestes actuacions l’aportació definitiva de 
l’exercici 2012 es minora per import de -38.575 € resultant un total reconegut per import de 
160.250€.    

L’aportació de l’exercici 2013 importa 58.257,16 € calculada amb la ràtio definitiva de l’exercici 2010 del 
13,22% i el resultat d’explotació dels 3 centres universitaris contingut en les previsions del Pla Econòmic 
Financer 2012-2015 aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 16/2/2012.  

Per l’exercici 2014 no ha estat realitzada cap aportació per part del Consell Comarcal del Maresme, amb 
motiu de la finalització de la vigència del contracte programa inicial, fins a l’any 2013, sense haver 
acordat la renovació per a l’exercici 2014 i següents.  
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1.6. Activitats desenvolupades durant l’exercici 
 

Les activitats dutes a terme per la FUNDACIÓ al llarg de l’any 2014 han estat les següents: 

 Formació reglada:  Estudis universitaris de Grau i Màster 
Durant l’exercici 2014 (curs 2014/15) la Fundació Tecnocampus ha impartit els següents 
estudis universitaris de Grau i Màster: 

I. Adscripció universitària a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
1. Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació.  
2. Grau en Turisme i Gestió del Lleure 
3. Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals.  
4. Grau en doble titulació en Administració d’empreses i Gestió de la Innovació i en 

Turisme i Gestió del Lleure 
5. Grau en doble titulació en Administració d’empreses i Gestió de la Innovació i en 

Màrqueting i Comunitats Digitals.  
6. Grau en Infermeria.  
7. Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.  
8. Grau en Logística i Negocis Marítims 
9. Grau en Disseny i Producció de Videojocs 

II. Adscripció universitària a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)  
10. Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.  
11. Grau en Enginyeria Mecànica.   
12. Grau en Enginyeria Informàtica i Sistemes d’Informació.  
13. Grau en Mitjans Audiovisuals 

III. Màsters  
14. Màster d’Emprenedoria i Innovació.  
15. Màster en Cronicitat i Dependència. 

 Investigació i recerca. 
 Formació continuada. 
 Prestacions de serveis de gestió, serveis a empreses i transferència tecnològica. 

 
 
 

1.7. Informació sobre les persones usuàries o beneficiàries de les activitats descrites 
 

a) L’activitat principal de la Fundació és la prestació del servei de docència universitària d’estudis de 
Grau  i Màster, mitjançant els centres adscrits a les universitats UPF i UPC en les especialitats que 
es detallen en el quadre adjunt, amb informació dels alumnes desglossada per sexes i els convenis 
de cooperació educativa realitzats per aquests.  

Les persones usuàries del servei d’estudis universitaris de Grau són els alumnes assignats per 
l’oficina d’orientació per a l’accés a la universitat, de la Generalitat de Catalunya, per cada curs 
acadèmic corresponent. 

 

Matrícula d’estudis universitaris de Grau i Màster Curs 2014/15 

 

Estudis Dones Homes Total 

Grau en Administració i Gestió de la Innovació 128 261 389 
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Grau en Turisme i Gestió del Lleure 51 18 69 

Doble Titulació en ADE i Turisme 84 44 128 

Doble Titulació en ADE i Màrqueting 64 59 123 

Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals 77 136 213 

Grau en Infermeria 277 56 333 

Grau en Logística i Negocis Marítims 13 29 42 

Grau Cafe 47 202 249 

Màster en Emprenedoria i Innovació 5 9 14 

Màster en Cronicitat i Dependència 9 2 11 

Grau en Aplicacions Interactives i Videojocs 7 45 52 

Total estudis UPF 762 861 1.623 

Grau en Mecatronica  17 240 257 

Grau en Mitjans Audiovisuals 259 337 596 

Grau en Enginyeria Informàtica 12 96 108 

Total estudis UPC 288 673 961 

Total estudiants 1.050 1.534 2.584 

 

 

Convenis de cooperació educativa per estudis universitaris al 2013 i 2014: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCE-2014 EUPMT EUM TOTAL 

Núm. convenis 122 189 311 

Nº estudiants 84 156 240 

Nº empreses 72 123 195 

Nº hores 38.894 56.914 95.808 

Homes 58 80 138 

Dones 26 76 102 
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b) L’activitat de formació continuada ofereix cursos a diferents públics, cursos d’especialització, 
cursos d’estiu i cursos d’actualització de coneixements, tots ells centrats en la formació de qualitat i 
amb la finalitat de buscar la satisfacció dels estudiants i la seva fidelitat al TecnoCampus, el nou 
espai de generació de coneixement de Mataró i el Maresme. 

 

Cursos Formació Continuada 2014 

Cursos Formació Contínua Hores Alumnes 

Curs d’especialista en SAP  300 23 

Curs de Suport Vital i Desfibril·lador Semiautomàtic 24 41 

Curs d'Eines per a la gestió de la seguretat clínica  50 7 

PREZI. Una nova forma de fer presentacions.  12 3 

Gestió i organització d’un esdeveniment esportiu 16 5 

Tècniques teatrals per parlaren públic 30 18 

Habilitats d’autocontrol i gestió de l’estrès 15 1 

Total Cursos 447 98 

Jornades i tallers Universitat d'Estiu Hores Alumnes 

Universitat de Mar i Ultramar 4 80 

Patró d'embarcació a motor i vela 28 1 

Cinematografia amb càmeres DSLR 20 8 

Taller de vins i caves 4 4 

Tècniques teatrals per parlar en públic 15 10 

 

CCE-2013 EUPMT EUM 

 

TOTAL 

Núm. convenis 99 139 238 

Nº estudiants 69 105 174 

Nº empreses 54 86 140 

Nº hores 30.638 45.238,5 75.876,5 

Homes 46 47 93 

Dones 23 58 81 



17 

 

Activitats nàutiques: Iniciació a la vela lleugera 12 8 

Activitats nàutiques: Passeig amb vaixel més bany a 
alta mar 2 8 

Activitats nàutiques: Bateig de busseig amb vaixell 3 2 

Business Administration 35 8 

Information Technologies 40 13 

Curs d'espanyol 15 9 

Total Universitat d'Estiu 178 151 

Cursos Xnergic Hores Alumnes 

Grups d'entrenament 2013-14 80 65 

Grups d'entrenament 2014-15 40 60 

Campus Setmana Santa 20 53 

Campus d'estiu 40 115 

Campus Drones 20 10 

Campus Nadal 20 28 

Total Xnergic 220 331 
 

c) Les activitats de servei a l’empresa i transferència tecnològica pretenen oferir a les empreses 
tecnològiques i/o innovadores ubicades i vinculades al parc, l’oportunitat de transformar les seves 
organitzacions i millorar el seu rendiment empresarial mitjançant l’accés a un model d’acceleració 
empresarial. Un model que vol crear valor i donar solucions a les necessitats de les empreses per 
aconseguir que siguin més competitives, més innovadores i amb més capacitat de creixement 
mitjançant una plataforma de serveis d’acceleració empresarial. 

Les accions desenvolupades i participants a les mateixes dutes a terme durant l’exercici 2012, han 
estat les que es detallen a continuació: 
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Serveis a emprenedors: 

 

 

Accions de dinamització empresarial: 

 

 

1.8. Accions dutes a terme en matèria d’igualtat 
 

Durant el març del 2010, la Junta de Direcció de TCM va acordar l’elaboració d’un Pla d’Igualtat 
entre homes i dones amb l’objectiu principal de definir i aplicar mesures que assegurin o afavoreixin 
la igualtat d’oportunitats i de tracte entre dones i homes en tots els àmbits d’activitats pròpies de la 
institució.  

 

Serveis Emprenedoria 2013 2014
Accions de sensibilització 25 28

Persones beneficiàries accions sensibilització 576 1119
Accions d’informació i orientació 39 36

Persones beneficiàries accions informació i orientació 569 434
Accions de formació 45 47

Hores de formació realitzades 164 145
Participants en accions de formació 192 186

Accions assessorament 629 390
Persones beneficiàries accions assessorament 217 180
Plans d’empresa finalitzats 64 58

Empreses creades 82 57

TOTAL 2.602 2.680

Nom de l'Acte Temàtica
Núm. 

edicions
Durada en 

hores
Núm. 

d'empreses
Núm. 

d'assistents

1
COMISSIONS, REUNIONS I  
ASSAMBLEA PLATAFORMA POLÍGONS

Orientació 
estratègica

5 6 29 37

2 JORNADA SPORTNOMIA Innovació 1 6 55 166

3
JORNADA LOGÍSTICA I NEGOCIS 
MARÍTIMS

Innovació 1 5 86 116

4

JORNADA SUMEM PER VISUALITZAR 
LES NOSTRES EMPRESES + 
POSICIONAMENT I GEOLOCALITZACIÓ 
DE LES EMPRESES. TALLER ANEM 
PER FEINA

Orientació 
estratègica

2 3 11 17

5
NOVA LÍNEA DE FINANÇAMENT 
EUROPEU: RIS3

Finançament 1 2 34 40

6 JORNADA EXPANSIONA'T
Orientació 
estratègica

1 2 4 5

7 NETWORKING Comunitat 4 4 74 88
8 NIT DELS EMPRENEDORS Finançament 1 3 112 169
9 Jornada Finançament H2020 Finançament 1 3 22 29
10 Trobada Club d'Inversió Finançament 1 3 7 10
11 Sessions d'Internacionalització Internacional 2 4 8 10
12 Nombre d'empreses assessorades Finançament 206 236

TOTALS 20 41 648 923
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Un cop aprovat el Pla d’Igualtat per totes les instàncies implicades, es va procedir a constituir la 
Comissió d’Igualtat a la qual correspon la planificació de les accions i la seva temporalització,  
posant èmfasi en les accions de difusió i sensibilització i alertant els centres, unitats i serveis sobre 
les accions i mesures en les quals hi estiguin directament implicats. 

Del conjunt d’accions que es detallen en el pla, durant aquest any s’han dut a terme les que es 
detallen a continuació: 

a) Organització d’actes en els quals la dona hi ha tingut un paper protagonista:  
1. Seminari sobre la revolució del rol de la dona en un context genèric i 

internacional, a càrrec del prestigiós catedràtic de la UPF Gosta Esping-
Andersen, en motiu del Dia de la Dona el 8 de març 

2. Participació explícita de dones emprenedores rellevants en les diferents ofertes 
formatives que s’imparteixen, entre elles el Màster Universitari d’Emprenedoria 
i Innovació 

b) Tenir cura de difondre d’una manera no sexista les ofertes de treball, així com material de 
difusió i publicitat de l’oferta formativa 

c) Tenir cura que la documentació institucional, així com comunicacions internes, es facin de 
manera no sexista. 

d) Anàlisis de la configuració per sexes de la plantilla del PAS i del PDI, i relació amb altres 
variables com categories, centres, dedicacions, formació... 

e) Posar a disposició del personal el Protocol de prevenció i actuació de situacions 
d’assetjament sexual i per raó de sexe de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. 
 
 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 
2.1. Imatge fidel 
 

Els comptes anuals han estat preparats conforme als principis i criteris comptables generalment 
acceptats, a partir dels registres comptables de la FUNDACIÓ, amb l’objecte de mostrar la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera al 31 de desembre de 2014,  dels resultats de les seves 
operacions, dels canvis en el patrimoni net i dels fluxos d’efectius enregistrats en els exercicis 
acabats en les esmentades dates. 
 
Atenent al que estableix l’article 3 del Pla Comptable de Fundacions i Associacions, la FUNDACIÓ 
té la condició d’entitat de dimensió gran, per tant formula els seus comptes anuals en format normal. 
 
Els comptes anuals de l’exercici 2014 han estat formulats pel Patronat de la FUNDACIÓ, amb 
caràcter previ a la seva aprovació per part del mateix òrgan de govern. 
 
Les xifres que figuren als documents que integren els comptes anuals estan expressades en euros, 
moneda funcional de les operacions de la FUNDACIÓ. 

 

2.2. Principis comptables 
 

En la preparació dels comptes anuals s’han pres en consideració les normes de registre i valoració 
que es descriuen a la nota 4, havent-se aplicat els principis comptables obligatoris que puguin tenir 
un efecte significatiu sobre els mateixos. 

 
2.3. Comparació de la informació  
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Els comptes anuals es presenten en Euros i d’acord amb el Pla Comptable de Fundacions i 
Associacions, aprovat pel Real Decret 259/2008, de 23 de desembre, tant els imports corresponents 
a l'exercici actual com els corresponents a l’exercici anterior. 

 

2.4. Esmena d’errors 
 

No s’ha produït esmenes d’errors durant l’exercici 2014. 

 

3. EXCEDENT DE L’EXERCICI 
 

El Patronat proposa aplicar el resultat de l’exercici 2014 (694’59 €) al compte Excedents negatius 
d’exercicis anteriors. 

 

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 

Els criteris comptables emprats en l’elaboració dels comptes anuals són els següents: 

 

4.1. Immobilitzat intangible 
 

Els drets sobre béns cedits en ús gratuïtament s’enregistren pel seu valor venal, amb abonament a 
l’epígraf de Subvencions, donacions i llegats rebuts. Aquests béns cedits corresponen als lliurats per 
la UPC en el marc del conveni d’adscripció universitària subscrit amb l’EUPMT. S’amortitzen de 
forma lineal des de la seva posada en condicions de funcionament, en funció de les següents vides 
útils estimades: 

Les aplicacions informàtiques es valoren atenent al seu cost d’adquisició. S’amortitzen en un termini 
de 4 anys. 

Altre immobilitzat intangible correspon íntegrament a marques industrials, que s’amortitzen en un 
termini de 10 anys. 

 

4.2. Immobilitzat material  
 

Figuren pel seu cost d’adquisició, i s’amortitzen de manera lineal des de la seva posada en 
funcionament, atenent a les següents vides útils estimades: 

 Instal·lacions tècniques i maquinària  10 anys 

 Mobiliari  10 anys 

 Equips informàtics  5 anys 

 Fons bibliogràfic  4 anys 
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Les amortitzacions d’immobilitzat que s’ubiquen en espais llogats es practiquen atenent a la vida útil 
prevista dels béns o a la durada del contracte de lloguer, si aquesta és inferior a l’esmentada vida 
útil. 

Les despeses de conservació i manteniment que no suposen una ampliació de la vida útil o de la 
capacitat productiva dels béns s’incorporen al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en que 
s’incorren. 

En el cas d’incórrer en costos d’ampliació, modernització i millores d’immobilitzacions ja 
preexistents, aquests serien objecte de capitalització, sempre que les accions dutes a terme 
augmentessin la vida útil inicialment estimada dels béns a que es referissin. 

 
 
4.3. Deteriorament del valor de l’immobilitzat 
 
El valor net comptable dels elements que integren l’immobilitzat, considerats de manera 
individualitzada, es minora per qualsevol pèrdua per deteriorament en el valor dels béns en el 
moment en què es produeixen fets o canvis que puguin indicar que aquell valor net excedeix de el 
import recuperable estimat, entès aquest com el import més alt entre el valor raonable dels béns 
menys els costos de venda i el seu valor en ús. 
 
El valor en ús és el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs estimats a una taxa de descompte neta de 
la prima de risc dels béns. 
 
En el cas de què els béns no generin fluxos d’efectiu de manera independent, el seu import 
recuperable es determina a partir de la unitat generadora d’efectiu a la que pertanyen. 
 
Les eventuals pèrdues per deteriorament es reconeixen al compte de pèrdues i guanys de l’exercici 
en el que es produeixen, d’igual manera que es recullen com a ingressos les eventuals reversions 
de deterioraments. Aquestes reversions tenen com a límit el valor comptable del bé que estaria 
reconegut a la data de la reversió si no s’hagués enregistrat el deteriorament de valor. 
 
Al tancament de cada exercici i en el cas de què en anys anteriors s’hagin reconegut pèrdues per 
deteriorament, s’avalua l’existència d’indicis de què aquestes hagin desaparegut o minvat, estimant-
se de nou en aquest cas el valor recuperable del bé. 
 
 
4.4. Instruments financers 
 

Els instruments financers es classifiquen, en el moment del seu reconeixement inicial, com a actius o 
passius, de conformitat amb el fons econòmic dels acords contractuals i amb les definicions d’actius 
o passius financers. 

Com a regla general, la valoració inicial dels actius i passius financers de l'Entitat s'efectua al valor 
raonable dels mateixos el que equival, excepte evidència en contrari, al valor raonable de la 
contraprestació lliurada. 
 
De la mateixa manera, en el cas d'actius o passius financers no classificats sota la categoria de valorats 
a valor raonable amb efecte en pèrdues i guanys, els costos de la transacció directament atribuïbles a 
l'operació s'ajusten al import dels actius i passius esmentats o s'imputen directament al compte de 
resultats. 
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Per a la valoració posterior s'estableixen diferents criteris de valoració depenent de la categoria de 
l'actiu o passiu. 
 
Els crèdits amb venciment no superior a un any que es valoren inicialment pel seu valor nominal es 
continuen valorant per aquest import, excepte les correccions per deterioració que poguessin sofrir. 
 

4.4.1. Criteris per a la qualificació i valoració d’ingressos i despeses 
 

En cas d'existir, la FUNDACIÓ valora els seus actius financers segons diverses categories, de la 
següent manera: 

 

 Préstecs i partides a cobrar: 
Excepte si és aplicable el que disposa la categoria d'Actius financers mantinguts per a negociar i el 
que es disposa en Altres actius financers a valor raonable amb canvis en el compte de resultats, 
corresponen a crèdits comercials, o crèdits no comercials, que no sent instruments de patrimoni ni 
derivats, corresponen a actius els cobraments dels quals són de quantia determinada i determinable 
i que no es negocien en un mercat actiu. 

 
 Dèbits i partides a pagar:  
Excepte si és aplicable el que es disposa per la categoria de passius reconeguts com Passius 
financers mantinguts per a negociar i Altres passius a valor raonable amb canvi en el compte de 
resultats, es recullen en aquesta categoria els dèbits per operacions comercials, o aquells dèbits per 
operacions no comercials, que no corresponguin a instruments derivats. 

 
Els dèbits per operacions comercials amb venciment inferior a un any, i que es valorin inicialment al 
seu valor nominal es continuen valorant per aquest import. 

 
 

4.4.2. Criteris de determinació de la deterioració, correcció de valor, reversió i baixa 
 

Com a mínim al tancament de cada exercici la FUNDACIÓ avalua l'existència o no d'indicis de 
deteriorament dels actius considerats dins les categories de Préstecs i partides a cobrar. 

 
A aquest efecte es considera que existeix deterioració sempre que el valor en llibres comptables és 
superior al valor actual dels fluxos d'efectiu que s'estimen que es generaran, descomptats al tipus 
d'interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial. 

 
Les correccions valoratives s'imputen com una despesa en el compte de resultats, i la seva 
corresponent reversió, en cas que les circumstàncies que van motivar la deterioració hagin 
desaparegut, es consideren, fins al límit de la deterioració original, com un ingrés en el compte de 
resultats. 

 
La determinació i quantificació de la deterioració en el cas dels actius financers classificats sota la 
categoria de Préstecs i comptes a cobrar s'efectua mitjançant l'anàlisi detallada de l'antiguitat dels 
mateixos, i mitjançant qualsevol altra informació disponible que permeti conèixer la possible 
insolvència del deutor, comptabilitzant la corresponent provisió específica. 
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4.4.3. Criteris de baixa d’actius i passius financers 
 

Per a la determinació del moment de baixa dels actius la FUNDACIÓ té en compte la realitat 
econòmica de l'operació, i no només la seva forma jurídica o la denominació dels contractes. 

 
A aquest efecte l'Entitat entén com moment de baixa dels actius aquell en què expirin o hagin estat 
cedits els drets contractuals sobre els fluxos de caixa de l'efectiu de l'actiu financer, de manera que 
s'hagin transferit substancialment els riscos i beneficis inherents a la propietat del mateix. 

 
La diferència entre la contraprestació rebuda neta dels costos de transacció atribuïbles, considerant 
qualsevol nou actiu obtingut menys qualsevol passiu assumit, i el valor en llibres comptables de 
l'actiu financer, més qualsevol import acumulat que s'hagi reconegut directament en el patrimoni net, 
determina el guany o la pèrdua sorgida en donar de baixa aquest actiu, i formarà part del resultat de 
l'exercici en què aquesta es produeix. 

 
La diferència entre el valor en llibres comptables del passiu financer o de la part del mateix que 
s'hagi donat de baixa i la contraprestació pagada inclosos els costos de transacció atribuïbles i en la 
qual es recull també qualsevol actiu cedit diferent de l'efectiu o passiu assumit, es reconeix en el 
compte de resultats de l'exercici en què tingui lloc. 
 

4.5. Subvencions, donacions i llegats rebuts 
 

4.5.1. Subvencions de capital 
 

Les subvencions i donacions rebudes en capital tenen el caràcter de no reintegrables i es valoren 
per el import atorgat. 

Es comptabilitzen inicialment com a ingressos directament imputats a Patrimoni net i es reconeixen 
al compte de resultats com a ingrés sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada a 
la depreciació experimentada pels actius que financen. 

Els convenis no reintegrables que no estan afectats al finançament d’una inversió s’enregistren com 
a ingressos de l’exercici. 

 

4.5.2. Subvencions a l’explotació 
 

Les subvencions a l’explotació s’enregistren d’acord amb el principi de l’acreditament, 
correlacionades amb la despesa que financen. 

 

4.6. Periodificacions a curt termini 
 

4.6.1. Despeses anticipades 
 

Atenent a la necessària correlació entre els ingressos i les despeses, la FUNDACIÓ ha enregistrat a 
l’actiu corrent del balanç, (periodificacions a curt termini) tant les despeses de personal incorregudes 
en la posada en marxa de noves titulacions acadèmiques que han d’impartir-ne des del curs 2010/11 
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al curs acadèmic 2013-2014, i que per a cadascuna d’aquestes titulacions s’ha formalitzat un pla 
econòmic del què es desprèn l’existència de resultats anuals suficients que permeten la recuperació 
de les despeses periodificades. 

Com també inclouen despeses anticipades per ajuts o beques, serveis universitaris UPC i SIGMA i 
serveis docents que estan associats amb ingressos de matricules de l’any natural 2015 (curs 
acadèmic 2014/15). El seu enregistrament comptable es realitza per exercicis naturals aplicant el 
criteri d’acreditament que s’indica en l’apartat següent d’ingressos anticipats.  

 

4.6.2. Ingressos anticipats 
 

Inclouen els imports cobrats l’any 2014 principalment en concepte de matrícules d’ensenyaments 
universitaris de Grau i Màster del curs acadèmic 2014-2015 que es transferiran al compte de 
pèrdues i guanys de l’exercici 2015. 

Els criteris establerts per les dues adscripcions  per a periodificar els ingressos per matrícules són 
els següents: 

 UPC (periodificació en 12 mesos):  
La matrícula adscrita a la UPC es realitza en dos quadrimestres acadèmics.El període de 
matriculació del primer quadrimestre acadèmic és durant els mesos de juliol a setembre, i 
per al segon quadrimestre acadèmic durant el mes de febrer.D’acord amb aquests calendari 
de matriculació els ingressos s’enregistren amb el següent criteri de periodificació:   

o 2n. quadrimestre curs 2013/14 (matricula febrer 2014): 6/6 s’imputen a l’exercici 
2014 

o 1r. quatrimestre del curs acadèmic 2014-2015 (matricula juliol/setembre 2014) 4/6 
s’imputen a l’exercici 2014, i 2/6 a l’exercici 2015.   

 

 UPF (periodificació en 10 mesos):  
La matrícula adscrita a la UPF és unica per tot el curs acadèmic. El període de matriculació 
es durant els mesos de juliol a setembre de cada any. L’alumne també disposa de la 
possibilitat d’ampliacions de matricula per als segon i tercer trimestre acadèmic.D’acord amb 
aquests calendari de matriculació els ingressos s’enregistren amb el següent criteri de 
periodificació:   

o 4/10 dels imports cobrats el setembre de 2014 per al curs acadèmic 2014/15 
s’imputen a l’exercici 2014, mentre que 6/10 restant s’aplica a l’exercici 2015. 

 

També inclouen els ingressos anticipats per prestació de serveis, serveis universitaris UPC i 
convenis de col·laboració. 

 

4.7. Ingressos i despeses 
 

Els ingressos i despeses s’enregistren atenent al principi de l’acreditament i prenent en consideració 
la seva correlació, independentment del moment en què es produeix el corrent monetari derivat dels 
cobrament dels drets reconeguts o del pagament de les obligacions reconegudes. 
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Els ingressos per matrícules corresponents a ensenyaments universitaris s’enregistren atenent als 
criteris que s’exposen a la nota 4.6.2 anterior. 

Els ingressos per prestació de serveis es comptabilitzen pel valor raonable de la contraprestació a 
rebre. 

Els ingressos per donacions dineràries s’enregistren pels imports atorgats. 

Les transferències i subvencions corrents rebudes d’Administracions Públiques per a contribuir al 
finançament de les operacions de la FUNDACIÓ s’enregistren també pels imports atorgats, que 
coincideixen amb el valor raonable, degudament correlacionades amb la despesa que financen. 

 

4.8. Transaccions entre parts vinculades 
 

Les operacions comercials amb parts vinculades s’enregistren inicialment pel seu valor raonable.  

 

4.9. Impost sobre beneficis 
 

La despesa per impost sobre societats meritada en l’exercici es calcula a partir de la suma del 
resultat que hi figura al compte de pèrdues i guanys més els càrrecs i abonaments enregistrats al 
compte Excedents d’exercicis anteriors, considerant les diferències de caire permanent existents 
d’acord amb els criteris fiscals per a determinar la base imposable, als efectes de calcular la 
despesa per impost sobre societats meritada en l’exercici. 

L’impost meritat s’enregistra com a despesa en el cas de què la quota resulti positiva. 

Les diferències temporànies existents entre el resultat comptable i el fiscal, s’enregistren com a 
Actius o Passius per Impost diferit. Atenent al principi de prudència valorativa, no s’incorporen a 
l’actiu del balanç aquells actius per impost diferit sobre els que es desprengui qualsevol dubte 
respecte a les seves possibilitats de recuperació, ni els eventuals crèdits derivats de bases 
imposables negatives. 

Per a la determinació de l’Impost de Societats la FUNDACIÓ aplica la normativa continguda en la 
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius 
fiscals al mecenatge. La justificació de les rendes exemptes s’exposen a la nota 17.  

 

 

5. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
 

5.1. Moviments 
 

El moviment de les partides incloses en aquest epígraf ha estat el següent: 
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5.2. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament 
 

Corresponen a elements d’immobilitzat cedits en ús a l’EUPMT per part de la UPC d’acord amb el 
conveni d’adscripció de data 10 de maig de 1991, i l’addenda de 16 de setembre de 1994, que 
estableix que la UPC posarà a disposició de l’Escola un credit equivalent al 55 per cent del total que 
li hagin abonat els estudiants en concepte de taxes acadèmiques, destinat a l’adquisició 
d’equipament científic.  

En data 4 de novembre de 2013 la UPC comunica a la EUPMT que d’acord amb el conveni actual 
d’adscripció de data 18 de febrer de 2011, no es preveu el retorn del 55% de la tutela acadèmica del 
curs 2012/13 per a equipament docent. Així mateix proposa la liquidació dels romanents dels crèdits 
per equipaments docents abans del 30/6/2014.  

En data  19 de juny de 2014 la Direcció General de Tecnocampus comunica la liquidació del 
romanents dels crèdits per equipaments docents a 31/12/2013 per import total de 129.517,67 €, 
quantitat que es abonada mitjançant la compensació amb el pagament de la tutela acadèmica del 
curs 2012/13. 

L’immobilitzat intangible s’enregistra pel cost d’adquisició dels béns per import de 129.413,09 € amb 
abonament al compte de  Subvencions, donacions i llegats rebuts els quals integren el patrimoni net 
de l’entitat (vegeu nota 9.1 subvencions de capital). Els elements cedits per a les actitivats docents 
corresponen a maquinària 40.922,44 €, mobiliari 56.049,73 € i equips informàtics 32.440,92 €. Per 
l’exercici 2015 resta pendent d’adquisició l’import de 104,58 € 

Propietat

industrial

Aplicacions

informàtiques TOTAL

Maquinaria  

UPC

Mobiliari 

UPC

EP Informàtics  

UPC

Fons  

bibliogràfic 

UPC

TOTAL

UPC TOTAL

Cost 1/1/2013 30.032,35 13.920,00 43.952,35 211.098,34 161.074,98 164.743,29 16.511,50 553.428,11 597.380,46

Altes 2013 1.446,71 36.150,26 37.596,97 31.354,90 20.371,27 2.440,45 54.166,62 91.763,59
Baixes 2013 0,00 0,00 0,00

Cost 31/12/2013 31.479,06 50.070,26 81.549,32 242.453,24 161.074,98 185.114,56 18.951,95 607.594,73 689.144,05

Cost 1/1/2014 31.479,06 50.070,26 81.549,32 242.453,24 161.074,98 185.114,56 18.951,95 607.594,73 689.144,05

Altes 2014 0,00 42.295,59 42.295,59 40.922,44 56.049,73 32.440,92 0,00 129.413,09 171.708,68
Baixes 2014 0,00 0,00 0,00

Cost 31/12/2014 31.479,06 92.365,85 123.844,91 283.375,68 217.124,71 217.555,48 18.951,95 737.007,82 860.852,73

Amort.Ac. 01/01/2013 7.289,31 9.612,04 16.901,35 192.524,33 84.005,49 146.668,99 7.788,67 430.987,48 447.888,83

Dotacions 2013 2.703,84 3.992,31 6.696,15 8.129,94 12.826,30 6.868,88 3.172,90 30.998,02 37.694,17

Baixes 2013 0,00 0,00 0,00

Ajustos inventari 0,00

Amort.Ac. 31/12/2013 9.993,15 13.604,35 23.597,50 200.654,27 96.831,79 153.537,87 10.961,57 461.985,50 769.133,81

Amort.Ac. 01/01/2014 9.993,15 13.604,35 130.541,06 200.654,27 96.831,79 153.537,87 10.961,57 461.985,50 592.526,56

Dotacions 2014 2.812,05 15.575,41 18.387,46 9.591,44 13.972,91 10.836,34 3.272,30 37.672,99 56.060,45

Baixes 2013 0,00 0,00 0,00

Amort.Ac. 31/12/2014 12.805,20 29.179,76 41.984,96 210.245,71 110.804,70 164.374,21 14.233,87 499.658,49 541.643,45

PENDENT AMORTITZAR 31/12/2014 18.673,86 63.186,09 81.859,95 73.129,97 106.320,01 53.181,27 4.718,08 237.349,33 319.209,28

Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament
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5.3. Aplicacions informàtiques i propietat industrial  
 

Les aplicacions informàtiques corresponen al programa de gestió acadèmica SIGMA i al programa 
informàtic de Recursos Humans TALENTIA.  

El detall de les inversions en immobilitzat intangible de l’exercici 2014 es el següent: 

 

 
 

 

5.4.  Detall d’elements totalment amortitzats 

 

A 31 de desembre de 2014, el cost d’adquisició dels béns i drets que es troben totalment amortitzats 
és el següent: 

Naturalessa Concepte Import

Aplicacions informàtiques SIGMA: Sofware matricula 36.150,26

Aplicacions informàtiques TALENTIA: Software RRHH 6.145,33

Aplicacions informàtiques  42.295,59

Maquinària cedida en ús (UPC) DARA: Lectora marques òptiques 3.738,90

Maquinària cedida en ús (UPC) PRODEL: Material pràctiques 2.951,92

Maquinària cedida en ús (UPC) NRD MULTIMEDIA: JVC visor estudi 9.438,00

Maquinària cedida en ús (UPC) PRODEL: Maquetes laboratori 1 11.797,50

Maquinària cedida en ús (UPC) NRD: Material AUDIO GMA 3.654,39

Maquinària cedida en ús (UPC) ROCKWELL: Maqueta control eixos lab. 7.615,00

Maquinària cedida en ús (UPC) EBAY: Fressadora 758,73

Maquinària cedida en ús (UPC) PLUSS AP: Tacòmetre  968,00

Maquinària cedida en ús (UPC)  40.922,44

Mobiliari cedit en ús (UPC) MILAR: TV grunding 599,00

Mobiliari cedit en ús (UPC) MILAR: Càmara fotos 699,00

Mobiliari cedit en ús (UPC) IKEA: Material atretzo 1.201,18

Mobiliari cedit en ús (UPC) CASABELLA: Taules plató TV 4.328,17

Mobiliari cedit en ús (UPC) BASE 2: Projector sala noble administr. 2.128,83

Mobiliari cedit en ús (UPC) TROCA: Arxivador metàl.lic calaixos  529,66

Mobiliari cedit en ús (UPC) NRD: Material audiovisuals 31.330,59

Mobiliari cedit en ús (UPC) BASE 2: Projector Hitachi Cetemmsa 1.911,28

Mobiliari cedit en ús (UPC) BASE2: 2 pantalles de projecció Cetemmsa 627,39

Mobiliari cedit en ús (UPC) ATILANOS: Pissares aules Cetemmsa 2.696,56

Mobiliari cedit en ús (UPC) MILAR: Càmara fotos‐lens UTD 838,00

Mobiliari cedit en ús (UPC) NRDMULTIMEDIA:Trípodes UTD 1.028,86

Mobiliari cedit en ús (UPC) GRAU LUMINOTECNIA: Material il.luminació 1.628,96

Mobiliari cedit en ús (UPC) G.LUMINOTECNIA:Material il.luminació 6.502,25

Mobiliari cedit en ús (UPC)  56.049,73

Equips informàtics cedits en ús (Ordinadors 32.440,92

Equips informàtics cedits en ús (UPC)  32.440,92

Instal.lacions tècniques AICOMAR: Insonorització sala polivalent 11.595,43

Instal.lacions tècniques UPC 11.595,43
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6. IMMOBILITZAT MATERIAL 
 

6.1.  Moviments 

El moviment enregistrat en els exercicis 2013 i 2014 per les partides que composen aquest epígraf 
es mostra a continuació: 

 

 

Naturalesa
Exercici

2014
Exercici

2013

Propietat  Industrial 2.342,77 2.342,77
Aplicacions informatiques 13.920,00
Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament 377.056,71 353.205,45

Total 393.319,48 355.548,22

Instal∙lacions

tècniques Maquinària

Altres

instal∙lacions Mobiliari EPI

Fons

bibliogràfic TOTAL

Cost 1/1/2013 38.710,45 569.272,56 44.597,61 564.942,91 620.003,71 19.614,06 1.857.141,30

Altes 2013 47.243,01 27.979,90 14.202,40 22.330,66 111.755,97
Baixes 2013 0,00

Cost 31/12/2013 85.953,46 597.252,46 44.597,61 579.145,31 642.334,37 19.614,06 1.968.897,27

Cost 1/1/2014 85.953,46 597.252,46 44.597,61 579.145,31 642.334,37 19.614,06 1.968.897,27

Altes 2014 11.595,43 0 0,00 104.442,36 56.511,25 172.549,24
Baixes 2014 0,00

Cost 31/12/2014 97.548,89 597.252,66 44.597,61 683.587,67 698.845,62 19.614,06 2.141.446,51

Amort.Ac. 01/01/2013 21.745,94 441.071,25 23.952,89 373.492,99 532.997,52 19.267,26 1.412.527,85

Dotacions 2013 7.637,76 33.576,95 5.936,24 37.217,87 45.415,13 345,96 130.129,91

Baixes 2013 0,00

Ajustos inventari 0,00

Amort.Ac. 31/12/2013 29.383,70 474.648,20 29.889,13 410.710,86 578.412,65 19.613,23 1.542.657,76

Amort.Ac. 01/01/2014 29.383,69 474.648,20 29.889,13 410.710,86 578.412,65 19.613,23 1.542.657,76

Dotacions 2014 9.628,27 28.914,39 4.258,33 40.577,07 24.948,71 0,00 108.326,77

Baixes 2014 0,00

Amort.Ac. 31/12/2014 39.011,96 503.562,59 34.147,46 451.287,93 603.361,36 19.613,23 1.650.984,53

PENDENT AMORTITZAR 31/12/2014 58.536,93 93.690,07 10.450,15 232.299,74 95.484,26 0,83 490.461,98
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6.2.  Inversions de l’exercici 

Les principals inversions de l’exercici 2014 han estat les següents: 

 

Naturalesa  Concepte  Import 

 
 

 

Naturalesa  Concepte  Import 

 
 

 

 

6.3.  Detall d’elements totalment amortitzats 

 

Instal.lacions Tècniques AICOMAR: Insonorització sala polivalent 11.595,43

TOTAL 11.595,43

Mobiliari  EBENISTERIA TEODORO: Tarima 6.776,00

Mobiliari CASABELLA: 2 armaris desptax 2 1.698,84

Mobiliari CASABELLA: Cadires examens 5.899,60

Mobiliari ALOOHA: Monitors video‐wall saló enseny 14.466,28

Mobiliari CASABELLA: Moble ST 4.967,67

Mobiliari 1000 EXPOSITORES: Atril metraquil.lat 826,00

Mobiliari X.MARTIN: Mobiliari+disseny espais admi. 3.900,56

Mobiliari ST'96: Mobiliari diversos llocs 2.141,71

Mobiliari ST'96: Armaris+ cadires 1.706,53

Mobiliari CASSANY: Rètol corpori façana mar TCM 8.946,82

Mobiliari CASABELLA: Cadires per ST 1.578,03

Mobiliari FUST.ENCÀRREC:Armari recepció 1.512,05

Mobiliari ST'96: Taules i cadires 199,44

Mobiliari ST'96: Cadires i  taules 18.708,51

Mobiliari ST'96: Taula professors 230,59

Mobiliari ST'96: Mobiliari despatxos 1.630,21

Mobiliari SGI: Cortines aules Cetemmsa 1.623,82

Mobiliari IBERMODUL: Mampares Cetemmsa 2.746,07

Mobiliari ST'96: Mobiliari Espígul‐Araujo 529,73

Mobiliari ADTEL: Càmera Flex 8.228,00

Mobiliari NRD: Kit accessoris biomètrica 8.470,00

Mobiliari X.MARTIN: Mobiliari+disseny espais admin 7.655,90

TOTAL 104.442,36

Equips per a processaments

d'informació Ordinador portàtil  1.359,00

Equips per a processaments d'in Equips virtualització Infraestr. 55.152,25

TOTAL 56.511,25
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A 31 de desembre de 2014, el cost d’adquisició dels béns i drets que es troben totalment amortitzats 
és el següent: 

 
 

 

7. INSTRUMENTS FINANCERS 
 

7.1. Actius financers a llarg termini 
 

El resum dels imports registrats al tancament de l’exercici a les diferents comptes d’actius financers 
no corrents és el següent:  

 

 

 

7.1.1. Inversions financeres a llarg termini 
 

La composició del saldo d’aquest epígraf és la següent:  

 
 

Naturalesa
Exercici

2014
Exercici

2013
Maquinaria 361.380,74 294.481,70
instal.lacions tècniques 41.200,66 41.200,66
Utillatge 24.602,77 20.319,25
Mobiliari 251.393,47 233.668,37
Equips Informàtics 571.988,46 479.527,51
Fons bibliogràfic 19.614,06 19.614,06
Total 1.270.180,16 1.088.811,55

Crèdits a tercers 
Altres actius 

financers Total 

Categories Exercici 2014 Exercici 2013 
Exercici 

2014 
Exercici 

2013 Exercici 2014 Exercici 2013 

Inversions financeres 17.515.148,10 19.468.142,89 3.036,32 12,02 17.518.184,42 19.468.154,91 

Total 17.515.148,10 19.468.142,89 3.036,32 12,02 17.518.184,42 19.468.154,91 

2014 2013

Crèdits a llarg termini: 
-  EPEL Parc  Tecnocampus
Prestecs MINECO. Anys 2005-2011 17.515.148,10 19.468.142,89

17.515.148,10 19.468.142,89

Fiances rebudes a llarg termini 3.036,32 12,02

17.518.184,42 19.468.154,91
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Els crèdits a llarg termini corresponen a préstecs del Ministeri d’Economia i Competitivitat concedits 
en el marc de les convocatòries d’ajudes per a projectes de I+D realitzats en Parcs Científics i 
Tecnològics, anualitats 2005 a 2011, en els que la Fundació Tecnocampus consta com Entitat 
promotora/colaboradora/ representant (per projecte en cooperació) i EPEL Parc Tecnocampus com 
a entitat participant/beneficiaria única de tots els prestecs atorgats llevat de 45.000 € dels exercicis 
2005 i 2006 atorgants a la propia Fundació Tecnocampus.    

Per aquest motiu la Fundació Tecnocampus enregistra en el concepte de deutes del passiu del 
balanç els préstecs atorgats pel Ministeri d’Educació i Ciència,  i en el concepte d’inversions 
financeres de l’actiu del balanç els préstecs traspassats a l’EPEL en la seva condició de entitat 
participant i única beneficiària.     

 

 
 

Els moviments enregistrats durant els exercicis 2013 i 2014 pels préstecs que integren aquest 
epígraf es detallen a continuació:  

 

 
 

 

a) Concessió ajuda Ministerio de Educación y Ciencia anualitats 2005 i 2006 
 

En el marc del programa de concessió d’ajuts per a projectes R + D a realitzar en parcs científics i 
tecnològics, a finals de 2005 la Direcció General de Política Tecnològica del Ministerio de Educación 
y Ciencia (DGPT) va resoldre atorgar a la FUNDACIÓ com a entitat sol·licitant i a Promocions 
Urbanístiques de Mataró (PUMSA) com a beneficiària, una bestreta reintegrable per a finançar les 
inversions i despeses a incórrer en el projecte anomenat en aquell moment Parc Tecnològic de 
Transferència del Coneixement de Mataró (avui denominat Parc Tecnocampus). La construcció del 
Parc l’executa la societat Entitat Pública Empresarial Local Tecnocampus Mataró-Maresme (EPEL).  

Resum Inversions Financeres préstecs del Ministeri a EPEL Parc Tecnocampus 31/12/2014

Prestecs INNPLANTA‐MICIN 2005‐6 2007 2008 2009 (1) 2009 (bis) 2010 (2) 2011 (3) TOTAL

TOTAL  PRESTECS ATORGATS 1.096.243 3.731.250 3.121.110 2.625.682 3.958.851 6.732.901 1.966.288 23.232.324

Deute a valor nominal LL/T 349.995 2.487.500 2.080.740 1.852.789 3.295.925 5.674.989 1.773.211 17.515.149

Deute a valor nominal C/T 63.333 310.938 260.093 205.865 329.593 532.033 193.077 1.894.930

TOTAL PENDENT AMORTITZAR 413.327 2.798.437 2.340.833 2.058.654 3.625.518 6.207.021 1.966.288 19.410.079

(1) Pendent nova taula amorització per retonr prestec no justificat 817.634 € 

(2) Taula d'amortització inclou interessos carència 230.900 € 

(3) Taula d'amortització inclou interessos carència 169.996 € 

Préstec Préstec Préstec Préstec Préstec Préstec Préstec

2005 i 2006 2007 2008 2009 2009 (2010) 2010 2011
(vegeu nota 

7.1.1.a)
(vegeu nota 

7.1.1.b)
(vegeu nota 

7.1.1.c)
(vegeu nota 
7.1.1.d.1)

(vegeu nota 
7.1.1.d.2)

(vegeu nota 
7.1.1.e)

(vegeu nota 
7.1.1.f)

Saldo a 31 de desembre de 2012 476.660,01 3.109.375,00 2.600.925,00 2.625.682,53 3.958.851,23 6.502.000,00 1.796.290,94 21.069.784,71

Traspàs a c/t de les quotes a reintegrar el 2014 -63.333,49 -310.937,50 -260.092,50 -212.924,41 -329.904,27 -541.833,33 -1.719.025,50
Cobrament quota 2013 parquetazo 2009 -283.514,02 -283.514,02
Activació interessos carencia prestecs 2010-2011 230.900,79 169.996,91 400.897,70

Saldo a 31 de desembre de 2013 413.326,52 2.798.437,50 2.340.832,50 2.129.244,10 3.628.946,96 6.191.067,46 1.966.287,85 19.468.142,89

Traspàs a c/t de les quotes a reintegrar el 2015 -63.332,70 -310.937,50 -260.092,50 -205.865,44 -329.592,54 -513.786,60 -176.384,04 -1.859.991,32

Interessos carència -18.246,00 -16.692,59 -34.938,59

Regularització -70.589,61 -3.429,06 15.953,79 -58.064,88
Saldo a 31 de desembre de 2014 349.993,82 2.487.500,00 2.080.740,00 1.852.789,05 3.295.925,36 5.674.988,65 1.773.211,22 17.515.148,10

INVERSIONS FINANCERES LL/T
Total deutes 
llarg termini
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El import total de l’ajut atorgat inicialment a la FUNDACIÓ va ser de 5.895.000 euros, distribuïts en 
dos anualitats (2006 i 2007). Posteriorment, es va presentar al Ministerio un escrit de renúncia 
parcial, situant-se finalment la xifra de l’ajut en 2.070.000 euros, que es van fer efectius entre 2006 
(622.500 euros) i 2007 (1.447.500 euros). 

En tractar-se d’un projecte de cooperació, la seva distribució, atenent a les entitats que hi participen, 
és la següent: 

 Saldo

 

 FUNDACIÓ 45.000,00 

 

 PUMSA 2.025.000,00 

  

Total 

 

2.070.000,00 

 

La part de la bestreta rebuda que corresponia a PUMSA va ser lliurada a aquesta societat en dates 
20/02/2006 i 01/01/2007, enregistrant-se en el seu dia, pel seu valor nominal, amb càrrec al compte 
Crèdits a tercers (Inversions financeres a llarg termini).  

Posteriorment, en data 10 de maig de 2010 PUMSA va transferir a EPEL Parc Tecnocampus Mataró 
la quantia transferida en el seu dia per la Fundació TCM en concepte de bestreta reintegrable pel 
finançament del parc Tecnocampus per import total de 2.025.000 euros. 

La totalitat del deute que haurà de ser reemborsat per la FUNDACIÓ a la DGPT (2.070.000 euros) 
es va comptabilitzar, atenent al seu venciment, sota l’epígraf del passiu Deutes a llarg termini.  

Les bestretes rebudes entre 2006 i 2007 presenten les següents característiques: 

 2006 2007 

    

 Període de manca 3 anys  3 anys 

 Reintegrament, entre 11.2009 -11.2020  11.2010 -11.2021 

 Anualitat:    

- FUNDACIÓ   1.875     1.875 

- EPEL 50.000  118.750 

 51.875  120.625 

    

 Tipus d’interès anual 0%  0% 



33 

 

 

El juny de 2008, les dues entitats van procedir a justificar a la DGPT el import de les inversions i 
despeses incorregudes en la realització del projecte en cooperació. De la justificació en va resultar la 
següent liquidació a favor de la DGPT: 

 

  

Import de la
bestreta 
atorgada Import justificat 

Import a retornar 
a la DGPT 

 

 

 FUNDACIÓ 
45.000,00 44.509,96 490,04

 PUMSA 
2.025.000,00 1.096.732,68 928.267,32

 2.070.000,00 1.141.242,64
928.757,36

 

En data 18 de juliol de 2012 es va sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i AAPP l’ajornament del 
pagament de la part dels préstecs no justificats per import de EUR 928.757,35 amb un 
fraccionament dels terminis. El mes d’agost de 2012 es va rebre l’autorització a la sol·licitud de 
fraccionament, amb el detall dels interessos de demora que merita el deute ajornat que són a 
càrrec de l’entitat beneficiària EPEL Parc Tecnocampus Mataró, i que es detallen a continuació: 

 

Préstec 2005 

nominal interessos total 

22/10/2012 119.232,77 42.397,18 161.629,95 

20/06/2013 40.753,60 15.934,39 56.687,99 

Total 159.986,37 58.331,57 218.317,94 

Préstec 2006 

nominal interessos total 

22/10/2012 593.857,20 182.811,55 776.668,75 

20/06/2013 174.913,78 59.820,57 234.734,35 

Total 768.770,98 242.632,12 1.011.403,10 

 

 

 

El reintegrament dels imports no justificats suposen una variació significativa en les quotes a 
retornar d’acord amb els següents imports: 
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Nominal inicial Nominal després justificació 

Venciment Préstec 05 Préstec 06 Total Préstec 05 Préstec 06 Total 

15/11/2008 

15/11/2009 51.875,00 51.875,00 51.875,00 51.875,00 

15/11/2010 51.875,00 120.625,00 172.500,00 51.875,00 120.625,00 172.500,00 

15/11/2011 51.875,00 120.625,00 172.500,00 51.875,00 120.625,00 172.500,00 

15/11/2012 51.875,00 120.625,00 172.500,00 51.875,00 120.625,00 172.500,00 

15/11/2013 51.875,00 120.625,00 172.500,00 31.876,70 35.206,00 67.082,70 

15/11/2014 51.875,00 120.625,00 172.500,00 31.876,70 35.206,00 67.082,70 

15/11/2015 51.875,00 120.625,00 172.500,00 31.876,70 35.206,00 67.082,70 

15/11/2016 51.875,00 120.625,00 172.500,00 31.876,70 35.206,00 67.082,70 

15/11/2017 51.875,00 120.625,00 172.500,00 31.876,70 35.206,00 67.082,70 

15/11/2018 51.875,00 120.625,00 172.500,00 31.876,70 35.206,00 67.082,70 

15/11/2019 51.875,00 120.625,00 172.500,00 31.876,70 35.206,00 67.082,70 

15/11/2020 51.875,00 120.625,00 172.500,00 31.876,70 35.206,00 67.082,70 

15/11/2021 120.625,00 120.625,00 35.206,00 35.206,00 

622.500,00 1.447.500,00 2.070.000,00 440.013,63 656.229,02 1.096.242,65 

 

Fins a l’exercici 2009, aquests crèdits eren enregistrats ajustant el valor nominal, en no acreditar 
interessos, a cost amortitzat, actualitzat financerament a tipus d’interès de mercat. 

En l’exercici 2010 es va modificar aquest criteri comptable emprat donat que suposava per la 
FUNDACIÓ una operació de compte corrent aliena a l’activitat pròpia de l’entitat.  

Les principals característiques del préstec rebut al 2005 per import de EUR 622.500, del qual 
correspon reintegrar EUR 159.986,37, restant el nominal per import de EUR 462.513,63 són les 
següents: 

 Període de manca: 3 anys. 
 Període d’amortització del préstec: 15 anys. 
 Venciment: 3 de novembre de 2020. 
 Les amortitzacions s’efectuen mitjançant quotes anuals iguals: 4 primeres quotes de EUR 

51.875 i les 8 restants per import de EUR 31.876,70. 
 El préstec rebut no acredita interessos 

 

Els imports a recuperar de l’EPEL en relació al préstec lliurat són els següents, a valor nominal: 
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Any venciment Valor nominal

2009  50.000,00 

2010  50.000,00 

2011  50.000,00 

2012  50.000,00 

2013  30.001,70 

2014  30.001,70 

2015  30.001,70 

2016  30.001,70 

Resta fins al venciment  120.006,80 

 440.013,60

 

Les principals característiques del préstec rebut al 2006 per import de EUR 1.447.500 del qual 
correspon reintegrar EUR 768.770,98, restant el nominal per import de EUR 678.729,02 són les 
següents: 

 Període de manca: 3 anys. 
 Període d’amortització del préstec: 15 anys. 
 Venciment: 15 de novembre de 2021. 
 Les amortitzacions s’efectuen mitjançant quotes anuals iguals: 3 primeres quotes de EUR 

120.625 i les 9 restants per import de EUR 35.206. 
 El préstec rebut no acredita interessos 

 

Els imports a recuperar de l’EPEL en relació al préstec lliurat són els següents, a valor nominal: 

Any venciment Valor nominal

2010  118.750,00 

2011  118.750,00 

2012  118.750,00 

2013  33.331,00 

2014  33.331,00 

2015  33.331,00 

2016  33.331,00 

Resta fins al venciment  166.655,00 

  656.229,00
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b) Concessió ajuda Ministerio de Educación y Ciencia anualitat 2007 
 

Se’n deriva de la bestreta reintegrable concedida el desembre de 2007 a la FUNDACIÓ, també per 
la DGPT, en virtut de la convocatòria de l’any 2007 per a la concessió d’ajuts per a projectes de R+D 
realitzats en Parcs Científics i Tecnològics.  

La bestreta reintegrable té per objecte finançar les inversions i despeses a incórrer en el projecte 
Parc Tecnocampus de Mataró, en el que hi participa l’Entitat Pública Empresarial Local Parc 
Tecnocampus Mataró (EPEL), vinculada a l’Ajuntament de Mataró. 

El import de la bestreta rebuda, EUR 3.731.250, va ser transferit íntegrament per la FUNDACIÓ a 
l’EPEL, enregistrant-se amb càrrec al compte Crèdits a tercers (Inversions financeres a llarg termini). 

L’import del deute que haurà de ser reemborsat per la FUNDACIÓ a la DGPT va ser comptabilitzat, 
atenent al seu venciment, sota l’epígraf del passiu Deutes a llarg termini.  

Les principals característiques de la bestreta rebuda el 2007 per import de EUR 3.731.250 són les 
següents: 
 

 Període de manca: 3 anys 
 Període d’amortització de la bestreta: 15 anys 
 Venciment: 15 de novembre de 2022 
 Les amortitzacions s’efectuen mitjançant quotes anuals iguals (310.937,50 euros). 
 La bestreta rebuda no acredita interessos. 

 

Els imports a recuperar de l’EPEL en relació a la bestreta lliurada són els següents, a valor nominal: 

Any de venciment Valor nominal

2011 310.937,50

2012 310.937,50

2013 310.937,50

2014 310.937,50

2015 310.937,50

Resta fins al venciment 2.176.562,50

 3.731.250,00

 

La FUNDACIÓ actua com intermediària entre el organisme atorgat DPG i l’Entitat Pública 
Empresarial Local Parc Tecnocampus. Per aquest motiu no es calculen els interessos implícits del 
valor actual de la bestreta reintegrable. 

En data 14 de setembre de 2012 es va demanar al Ministeri d’Economia i Competitivitat sol·licitud 
d’aplaçament de la quota a reintegrar l’any 2012 per la nova data de 15 de setembre de 2016 en el 
marc de l’establert a Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat, Disposició 
addicional trigèsima cinquena: “Apoyo finaciero a las actuaciones en Parques Científicos y 
Tecnológicos”.   

En data 11 de juny de 2013 el Ministeri de Economia i Competitivitat  va dictar resolució provisional 
acceptant la sol.licitud sotmesa a la condició de constitució de garantia per l’import de 338.971,63 € 
corresponent a la quota ajornada més els interessos meritats.   
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En data  17 de juliol de 2013 es va formalitzar amb Bankia contracte de cobertura de fiança per 
l’import tal de 338.971,63 € i comissió  del 0,50% trimestral.   

En data 24 de febrer de 2014 es va rebre notificació del Ministeri d’Economia i Competitivitat de la 
resolució favorable amb les següents termes:   

 Tipus d’interés: 2,254% (Euribor enero 2012 incrementat en 25 punts bàsics)  
 Importe venciment: 310.937,50 €  
 Total interés: 28.034,13 € 
 Import total: 338.971,63 € 

 

c) Concessió ajuda en virtut del Conveni de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat 
(Ministerio de Ciencia e Innovación) i la Generalitat de Catalunya corresponent a l’anualitat 
2008 

 

Les principals característiques del préstec rebut al 2010 per import de EUR 3.121.110 són les 
següents: 

 Període de manca: 3 anys. 
 Període d’amortització del préstec: 15 anys. 
 Venciment: 30 de juny de 2023. 
 Les amortitzacions s’efectuen mitjançant quotes anuals iguals (260.092,50 euros). 
 El préstec rebut no acredita interessos 
 Existeix un aval pel import total del préstec amb la Caixa d’Estalvis Laietana- Bankia 

 

Els imports a recuperar de l’EPEL en relació al préstec lliurat són els següents, a valor nominal: 

Any de venciment Valor nominal

2012 260.092,50 

2013 260.092,50 

2014 260.092,50 

2015 260.092,50 

2016 260.092,50 

Resta fins al venciment 1.820.647,50 

 3.121.110,00 

 

La FUNDACIÓ actua com intermediària entre el organisme atorgant i l’Entitat Pública Empresarial 
Local Parc Tecnocampus. Per aquest motiu no es calculen els interessos implícits del valor actual 
del préstec. 

 

d) Concessió ajuda Ministerio de Ciencia e Innovación anualitats 2009 i 2010 
 

Les principals característiques del préstec rebut al 2009 per import de EUR 3.443.317 són les 
següents: 
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 Període de manca: 3 anys. 
 Període d’amortització del préstec: 15 anys. 
 Venciment: 31 d’octubre de 2024. 
 Les amortitzacions s’efectuen mitjançant quotes anuals iguals (286.943,08 euros). 
 El préstec rebut no acredita interessos 

Durant l’exercici 2010 es va retornar part del préstec atorgat que no s’havia justificat, per un import 
de EUR 817.634,53. El préstec atorgat amb aquest ajustament ascendeix a EUR 2.625.682,47. 

Els imports a recuperar de l’EPEL en relació al préstec lliurat són els següents, a valor nominal: 

Any venciment Valor nominal

2013  218.806,87 

2014  218.806,87 

2015  218.806,87 

2016  218.806,87 

2017  218.806,87 

Resta fins al venciment  1.531.648,12 

  2.625.682,47

 

Les principals característiques del préstec rebut al 2010 per import de EUR 4.000.000 són les 
següents: 

 Període de manca: 3 anys. 
 Període d’amortització del préstec: 15 anys. 
 Venciment: 31 d’octubre de 2025. 
 Les amortitzacions s’efectuen mitjançant quotes anuals iguals (333.333,33 euros). 
 El préstec rebut no acredita interessos 

 

Durant l’exercici 2012 es va retornar part del préstec atorgat que no s’havia justificat per un import 
de EUR 41.148,77. El préstec atorgat amb aquest ajustament ascendeix a EUR 3.958.851,23. 

Els imports a recuperar de l’EPEL en relació al préstec lliurat són els següents, a l’espera de rebre la 
nova taula d’amortització del préstec, són els següents, a valor nominal: 

Any venciment Valor nominal

2014  333.333,33 

2015  333.333,33 

2016  333.333,33 

2017  333.333,33 

2018  333.333,33 

Resta fins al venciment  2.333.333,35 
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  4.000.000,00

 

La FUNDACIÓ actua com intermediària entre el organisme atorgant i l’Entitat Pública Empresarial 
Local Parc Tecnocampus. Per aquest motiu no es calculen els interessos implícits del valor actual 
d’aquests dos préstecs. 

 

e) Concessió ajuda Ministerio de Ciencia e Innovación anualitat 2010 
 

Les principals característiques del préstec rebut al 2010 per import de EUR 6.502.000 són les 
següents: 

 Període de manca: 3 anys. 
 Període d’amortització del préstec: 15 anys. 
 Venciment: 31 d’octubre de 2025. 
 Les amortitzacions s’efectuen mitjançant quotes anuals iguals (604.564,48 euros). 
 Tipus d’interès: 1,17% 

 

Els imports a recuperar de l’EPEL en relació al préstec lliurat són els següents: 

Any venciment  Quotes Interessos Principal 

2014  604.654,48 78.774,94 525.879,54 

2015  604.654,48 72.622,15 532.032,33 

2016  604.654,48 66.397,37 538.257,11 

2017  604.654,48 60.099,76 544.554,72 

2018  604.654,48 53.728,47 550.926,01 

Resta fins al venciment  4.232.581,37 191.330,29 4.041.251,08 

  7.255.853,77 522.952,98 6.732.900,79 

 

La diferència existent entre el préstec concedit per import de 6.502.000,00 euros i els 6.732.900,79 
euros es deriva dels interessos dels tres primers anys de carència del préstec, que es comencen a 
retornar a partir del quart any (2014). Així: 

 Import

Principal 6.502.000,00

1r any carència interessos 76.073,40

2n any carència interessos 76.963,45

3r any carència interessos 77.863,93

TOTAL 6.732.900,79
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f) Concessió ajuda Ministerio de Ciencia e Innovación anualitat 2011 
 

Les principals característiques del préstec concedit al 2011 per import de EUR 1.796.291 són les 
següents: 

 Període de manca: 3 anys. 
 Període d’amortització del préstec: 12 anys. 
 Venciment: 31 d’octubre de 2023. 
 Les amortitzacions s’efectuen mitjançant quotes anuals iguals (253.245,03 euros). 
 Tipus d’interès: 3,06% 

 

Els imports a recuperar de l’EPEL en relació al préstec lliurat són els següents: 

Any venciment  Quotes Interessos Principal 

2015  253.245,03 60.168,41 193.076,62 

2016  253.245,03 54.260,27 198.984,76 

2017  253.245,03 48.171,33 205.073,70 

2018  253.245,03 41.896,08 211.348,95 

2019  253.245,03 35.428,80 217.816,23 

Resta fins al venciment  1.012.980,13 72.992,48 939.987,65 

  2.279.205,28 312.917,37 1.966.287,91 

 

La diferència existent entre el préstec concedit per import de 1.796.291 euros i els 1.966.287,91 

euros es deriva dels interessos dels tres primers anys de carència del préstec, que es comencen a 
retornar a partir del quart any (2015). Així: 

 Import

Principal 1.796.291,00

1r any carència interessos 54.966,50

2n any carència interessos 56.648,49

3r any carència interessos 58.381,92

TOTAL 1.966.287,91

 

 

7.2. Actius financers a curt termini 
 

El resum dels imports registrats al tancament de l’exercici a les diferents comptes d’actius corrents, 
excepte les periodificacions i tresoreria, és el següent: 
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7.2.1. Crèdits, derivats i altres 

a) Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 

La partida Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis presenta la següent composició a 31 
de desembre de 2013 i de 2014: 

 

 

b) Patrocinadors 

Presenten el següent detall a 31 de desembre de 2013 i de 2014: 

 

Categories Exercici 2014 Exercici 2013 Exercici 2014 Exercici 2013 Exercici 2014 Exercici 2013

Actius financers 5.098.441,56 4.488.697,22 3.845.671,23 2.919.766,03 8.944.112,79 7.408.463,25

Total 5.098.441,56 4.488.697,22 3.845.671,23 2.919.766,03 8.944.112,79 7.408.463,25

Crèdits, derivats i altres Altres actius financers Total

2014 2013

Deutors per matrícules de formació reglada 412.171,83 471.575,24

Deutors per matrícules de formació màsters+continua 79.988,68 40.720,52

Ajuntament de Mataró 27.830,00 804.614,52

Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus Mataró 811.162,80 685.324,30

Fundació Privada Centre Tic i Salut 32.670,00 53.042,77

Wayra Networks, SL 3.150,00

Lunar New Media, SL 11.434,50

Siemens Healthcare Diagnostics, SL 13.842,40 7.623,00

Fundacio privada Cetemmsa 15.245,50

Mutual Midat Cyclops 27.830,00

Powered Cub SL 4.235,00 4.235,00

generalitat Catalunya 3.993,00

Oesia Networks SL 14.298,44

Fundació Hospital Asil Granollers 5.263,50

Ajuntament de Granollers 6.413,00

Altres usuaris 2.933,08 19.454,61

Total 1.430.047,23 2.129.004,46



42 

 

 

 

c) Altres deutors 

Presenten el següent detall a 31 de desembre de 2013 i de 2014: 

 

 

 

7.2.2. Altres actius financers 

Els moviments enregistrats en la partida Altres actius financers a curt termini corresponen als 
préstecs atorgats pel Ministeri d’Economia i Competitivitat i traspassats a la EPEL en la seva 
condició de entitat participant / beneficiaria (vegeu nota 7.1.1), ajuts de caixa atorgats, i dipòsits 
constituïts a curt termini, amb el detall que es mostra a continuació: 

 

 

2014 2013

Ajuntament de Mataró 2.130.319,73 1.990.361,35

Generalitat de Catalunya 95.371,07 49.063,33

Diputació de Barcelona 24.000,00

UPF (taxes) 373.270,06 89.066,15

upc 56.845,24 935,17

ACC10 - Generalitat 45.240,25

Fundació Caixa d'Estalvis Laietana 8.752,00 8.752,00

OAPEE Organismo autonomo programa Erasmus 85.200,00

Beiersdorf sa 3.000,00 6.000,00

Procter & Gamble 10.000,00 10.000,00

Ministerio de Ciencia e Innovación 22.534,20 46.805,86

UPC (crèdit inversions) 33.093,31

Ministerio de Educación -8.933,25 5.126,00

Centre Natació Mataro 4.000,00

Ajuntament Manresa 13.000,00 17.500,00

Altres patrocinadors 4.077,75 9.217,00

Total 2.821.436,80 2.311.160,42

2014 2013

Altres deutors 36.924,78 31.344,97

Altres deutors: Ajuntament Mataró (subrogació EUM) 804.614,52

Personal 5.418,23 1.137,29

Seg.social per la tripartita 16.050,09

Actius per impostos corrents

Total 846.957,53 48.532,35

2014 2013

Crèdits EPEL (Ministerio) 1.894.929,91 1.719.024,71

Ajuts de caixa a la EPEL 1.950.000,00 1.200.000,00

Ajuts de caixa a la Fundació TCM Audiovisual

Fiances i dipòsits 741,32 741,32

Total 3.845.671,23 2.919.766,03
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Els moviments reflectits a la partida de Crèdits amb l’ EPEL durant els exercicis 2013 i 2014, han 
estat els següents:  

 

L’ajut de caixa a l’EPEL, per import de 1.950.000 € va ser atorgat per acord del Patronat de la 
Fundació Tecnocampus de data 16 de juliol de 2014, mitjançant acord relatiu a la formalització d’un 
conveni marc regulador de les condicions de les operacions de crèdit de tresoreria amb l’EPEL Parc 
Tecnocampus.   

 

7.3. Passius financers a llarg termini 
 

El resum dels imports registrats al tancament del exercici a les diferents comptes de passius 
financers no corrents és el següent:  

 

 

7.3.1.  Deutes amb entitats de crèdit  
 

Corresponen a les quotes exigibles a llarg termini d’una operació formalitzada el 2001 amb Caixa 
d’Estalvis Laietana per l’EUM (vegeu nota 1.2). 

Tal i com s’exposa a les notes 1.2 i 5.2, el capital pendent a 1 de gener de 2010 del préstec ha de 
ser assumit per part de l’Ajuntament de Mataró, si bé a la data de formulació d’aquests comptes 
anuals resta pendent de formalitzar-se la subrogació del deute. 

Les principals característiques del préstec es detallen a continuació: 

 Formalitzat el novembre de 2001. 
 Nominal: 1.526.440 euros. 
 Venciment: novembre de 2021. 

Saldo a 31 de desembre de 2012 850.030,08

- Quotes 2014 pendent cobrament a 31/12/2013 (nota 7,1,1) 1.719.024,71

-Cobramens quota 2013 (crèdits 2005-2006-2007-2008) -850.030,08

-Cobrament quota 2012 (crèdeits 2005-2006-2008)

Saldo a 31 de desembre de 2013 1.719.024,71

- Quotes 2015 pendent cobrament a 31/12/2014 (nota 7,1,1) 1.894.929,91

- Cobramens quota 2014 (crèdits 2005-2006-2007-2008) -1.719.024,71

Saldo a 31 de desembre de 2014 1.894.929,91

A LLARG TERMINI

Categories Exercici 2014 Exercici 2013 Exercici 2014 Exercici 2013 Exercici 2014 Exercici 2013

Passius financers 541.166,96 630.325,97 17.535.773,70 19.487.929,31 18.076.940,66 20.118.255,28
Arrendaments financers 32.955,51 32.955,51 0,00

Total 541.166,96 630.325,97 17.568.729,21 19.487.929,31 18.109.896,17 20.118.255,28

Deutes amb entitats de crèdit Altres deutes a ll/t Total
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 La periodicitat de les quotes és mensual. 
 El tipus d’interès aplicat en l’exercici 2014 ha estat del 0,94 % (EURIBOR + 0.4%) 

 

Els moviments enregistrats durant els exercicis 2013 i 2014 han estat els següents: 

Saldo a 31 de desembre de 2012 718.556,13

- Quota a reintegrar el 2013 (Nota 7.4.1) -88.230,16

Saldo a 31 de desembre de 2013 630.325,97

- Quota a reintegrar el 2014 (Nota 7.4.1) -89.159,01

Saldo a 31 de desembre de 2014 541.166,96

 

Per anualitats, els venciments del préstec (llarg i curt termini) són les següents: 

Any de venciment Import

2015 89.159,01 

2016 89.513,57 

2017 90.294,56 

Resta fins al venciment 361.312,26 

630.279,40 

 

7.3.2.  Altres deutes a llarg termini 
 

Els préstecs a llarg termini corresponen a préstecs del Ministeri d’Economia i Competitivitat 
concedits en el marc de les convocatòries d’ajudes per a projectes de I+D realitzats en Parcs 
Científics i Tecnològics, anualitats 2005 a 2011, en els que la Fundació Tecnocampus consta com 
Entitat promotora/representant (per projecte en cooperació) i EPEL Parc Tecnocampus com a entitat 
participant/beneficiaria.   

Per aquest motiu la Fundació Tecnocampus enregistra en el concepte de deutes del passiu del 
balanç els préstecs atorgats pel Ministeri,  i en el concepte d’inversions financeres de l’actiu del 
balanç els préstecs traspassats a l’EPEL en la seva condició de entitat participant i beneficiaria.   

Les condicions particulars dels diferents préstecs atorgats es detalla en l’apartat 7.1.1 de la 
memòria.  

La diferència entre el deute pels préstecs atorgats pel Ministeri, per import de 17.535.773,7 €, i les 
inversions financeres pels traspàs dels préstecs a l’EPEL per import de 17.515.148,10 €,  correspon 
als préstecs de les anualitats 2005 i 2006 atorgat a favor de la Fundació per import total de 45.000 €, 
i amortitzacions de 3.750 €/any  tal com s’explica a la nota 7.1.1.a)  

Els moviments reflectits durant els exercicis 2013 i 2014  pels préstecs del Ministerio d’Economomia 
i Competitivitat que integren aquest epígraf es detallen a continuació: 
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Per anualitats, els venciments dels nominals (llarg i curt termini) d’aquests préstecs, són els 
següents: 

 

 

7.4. Passius financers a curt termini 
 

El resum dels imports registrats al tancament de l’exercici a les diferents comptes de passius 
financers no corrents és el següent:  

 

 

7.4.1.  Deutes a curt termini 
 

Presenten la següent composició a 31 de desembre de 2013 i de 2014: 

Préstec Préstec Préstec Préstec Préstec Préstec Préstec

2005 i 2006 2007 2008 2009 2009 (2010) 2010 2011
(vegeu nota 

7.1.1.a)
(vegeu nota 

7.1.1.b)
(vegeu nota 

7.1.1.c)
(vegeu nota 
7.1.1.d.1)

(vegeu nota 
7.1.1.d.2)

(vegeu nota 
7.1.1.e)

(vegeu nota 
7.1.1.f)

Saldo a 31 de desembre de 2012 500.196,59 3.109.375,00 2.600.925,00 2.625.682,53 3.958.851,23 6.502.000,00 1.796.290,94 21.093.321,13

Traspàs a c/t de les quotes a reintegrar el 2014 -67.082,70 -310.937,50 -260.092,50 -212.924,41 -329.904,27 -541.833,33 -1.722.774,71
Pagament quota 2013 parquetazo 2009 -283.514,02 -283.514,02
Activació interessos carencia prestecs 2010-2011 230.900,79 169.996,91 400.897,70

Saldo a 31 de desembre de 2013 433.113,89 2.798.437,50 2.340.832,50 2.129.244,10 3.859.847,75 6.130.163,58 1.796.290,94 19.487.929,31

Traspàs a c/t de les quotes a reintegrar el 2014 -67.082,00 -310.937,50 -260.092,50 -205.865,44 -329.592,54 -513.786,60 -176.384,04 -1.863.740,62
Regularització quotes -70.589,61 -3.429,06 15.953,79 -58.064,88
Interessos carencia prestecs 2010-2011 -18.246,00 -16.692,59 -34.938,59

Regularització prestecs (compte 171.1) 4.588,48

Saldo a 31 de desembre de 2014 366.031,89 2.487.500,00 2.080.740,00 1.852.789,05 3.526.826,15 5.598.130,98 1.619.168,10 17.535.773,70

DEUTES LL/T (MINISTERI)
Total deutes 
llarg termini

Any de venciment
Préstec 2005 i 

2006 (1)
Préstec 2007 Préstec 2008 Préstec 2009 (2)

Préstec 2009 
(2010) (3)

Préstec 2010 (4) Préstec 2011 (4) TOTAL 

2015 67.082,70 310.937,50 260.092,50 205.865,44 329.592,54 532.032,33 193.076,62 1.898.679,63

2016 67.082,70 621.875,00 260.092,50 205.865,44 329.592,54 538.257,11 198.984,76 2.221.750,05

2017 67.082,70 310.937,50 260.092,50 205.865,44 329.592,54 544.554,72 205.073,70 1.923.199,10

resta fins el venciment 236.454,10 1.554.687,50 1.560.555,00 1.441.058,08 2.636.740,32 4.592.177,09 1.369.152,83 13.390.824,92

TOTAL pendent amortitzar 31/12/2014 437.702,20 2.798.437,50 2.340.832,50 2.058.654,40 3.625.517,94 6.207.021,25 1.966.287,91 19.434.453,70

(1) Noves quotes d'amortització un cop retornats els imports no justificats (Notes 7.1.1.a i 7.1.1.b)

(2) Pendent nova taula d'amortització per retorn de l'import no justificat 817.634,53 € (Notes 7.1.1.d.)

(3) Pendent nova taula d'amortització per retorn de l'import no justificat 41.148,77 € (Nota 7.1.1.d)

(4) El nominal dels préstecs de anualitats 2010-2011 es veuen incrementats pels interessos de carència: 230.900,78 € i 169.996,91 € respectivament (Notes 7.1.1.e i 7.1.1.f)

Categories Exercici 2014 Exercici 2013 Exercici 2014 Exercici 2013 Exercici 2014 Exercici 2013

Dèbits i altres partides a pagar 2.672.816,47 2.112.880,11 2.672.816,47 2.112.880,11
Creditors per arrendaments financers 16.759,82 16.759,82 0,00
Passius financers 89.112,44 87.778,69 1.917.732,50 1.725.353,45 2.006.844,94 1.813.132,14

Total 89.112,44 87.778,69 4.607.308,79 3.838.233,56 4.696.421,23 3.926.012,25

Deutes amb entitats de crèdit Altres deutes a c/t Total
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Els moviments enregistrats el 2013 i 2014  pel compte Préstecs han estat els següents: 

 

7.4.2.  Creditors per activitats i altres comptes a pagar 
 

Presenten la següent composició de saldo a 31 de desembre de 2014 i de 2013: 

 

 

7.4.3 Terminis de pagament proveïdors 
 

D’acord amb la LLei 15/2010, es va establir que el termini màxim legal de pagament a proveïdors 
quedava fixat en 30 dies. D’acord amb aquest criteri els terminis de pagaments realitzats als 
proveïdors dins i fora de termini han estat: 

 

2014 2013

Deutes amb entitats de crèdit (Nota 7.3.1) 89.112,44 87.778,69

89.112,44 87.778,69

Deutes per arrendaments f inancers 16.759,82

16.759,82
Altres deutes a curt termini:
-        Préstecs 1.898.679,31 1.722.774,81
-     Proveïdors per inversions 16.642,83
-        Dipòsits rebuts a curt termini 160,00 160,00
-        Altres deutes 2.250,36 2.418,64

1.917.732,50 1.725.353,45

Saldo a 31 de desembre 2.023.604,76 1.813.132,14

Imports

Saldo a 31 de desembre de 2012 853.780,18
Import de la quota satisfeta en 2013 a la Ministeri -853.780,08
Traspàs a curt termini de la quota a reintegrar el 2014 1.722.774,71
Saldo a 31 de desembre de 2013 1.722.774,81

Import de la quota satisfeta en 2014 a la Ministeri -1.722.774,68
Traspàs a curt termini de la quota a reintegrar el 2015 1.898.679,21
Saldo a 31 de desembre de 2014 1.898.679,34

2014 2013

Creditors varis 2.019.460,52 1.361.491,81
Personal (remuneracions pendents de pagament) 292.859,61 326.457,09
Altres deutes amb les Administracions Públiques 360.496,34 424.931,20

Saldo a 31 de desembre 2.672.816,47 2.112.880,10
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La metodologia emprada per al càlcul del temini de pagament a proveïdors es realitza tenint en 
compte la data de la factura del proveïdor i la data de pagament segons la cartera d’efectes o 
remesa que consta a l’aplicatiu informàtic i considerant la totalitat dels pagaments realitzats 
(immobilitzats i arrendaments financers).   

 

8. FONS PROPIS 
 
Els moviments enregistrats pels comptes que integren l’epígraf de Fons propis durant els exercicis 
2013  i 2014 es mostren a l’Estat de Canvis en el Patrimoni net (ECPN). 

El Patronat proposa traspassar el saldo acumulat a 1 de gener de 2014 del compte excedent de 
l’exercici per import de -317.530’74  € a la partida d’Excedents negatius d’exercicis anteriors.   

 

9. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 

9.1. Subvencions de capital 
 

ls moviments reflectits pels comptes que integren aquest epígraf es detallen a continuació: 

 

L’evolució del saldo recollit en el patrimoni net durant l’exercici 2014  és el següent: 

 

2014 % 2'013 %

Total pagaments 6.604.070,85 5.033.920,58

Import en plaç 4.037.004,87 61,13 2.483.264,18 49,33
Fora de plaç 2.567.065,98 38,87 2.550.656,40 50,67

Ajuntament de 
Mataró

Altres 
administracions

Donacions i 
llegats de capital 
(Notes 4.1 i 5.3)

Altres 
Subvencions, 

donacions i llegats Total

Subvencions concedides en l'exercici 2013 1.223.011,81 1.223.011,81
Transferència al compte de resultats -71.055,48 -13.133,34 -40.021,36 -1.025.359,51 -1.149.569,69
Altres variacions
Saldo a 31 de desembre de 2013 134.693,85 58.598,04 107.631,01 201.960,96 502.883,86

Subvencions concedides en l'exercici 2014 12.316,54 96.424,36 495.839,72 604.580,62
Transferència al compte de resultats -47.055,60 -9.933,80 -43.778,83 -519.964,88 -620.733,11
Altres variacions -21.237,41 -21.237,41
Saldo a 31 de desembre de 2014 87.638,25 60.980,78 160.276,54 156.598,39 465.493,96

Subvencions oficials de Capital
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Any Organisme 
finançador

Projecte
Import 

concedit 
subvenció

Saldo
inicial

Subv.
Explotació

2014

Subv.
Capital

traspassat
resultat'14

ALTRES SALDO
FINAL

2014 Ajuntament Mataró Teixit productiu     76.021,75 €     76.021,75 €                  -   € 

2014 OAPEE
Ajuts mobilitat estudiants i professors 
EUM i ESCS curs acadèmic 2014-2015     85.200,00 €     37.350,00 €      47.850,00 € 

2014 MECD Erasmus curs 2013-2014         6.291,00 €     15.922,75 € -  9.631,75 € 

2014 OAPEE Erasmus curs 2013-2014 UPF       17.615,00 €     13.165,00 €    4.450,00 € 

2014 UPC
Erasmus curs 2013-2014 Aportació 
organització mobilitat estudiants (OMS)       1.501,12 €       1.501,12 €               -   € 

2013 OAPEE Erasmus curs 2012-2013 UPF -          65,00 €         65,00 € 

2014 UPC
UPC: ERASMUS MOVILITAT DOCENTS 
GMA          600,00 €          600,00 €                  -   € 

2013 Procter & Gamble Beques 2013/14     10.000,00 €       8.194,45 €    1.805,55 € 

2014 Procter & Gamble Beques 2014/15     10.000,00 €       2.199,99 €    7.800,01 € 

2013 Beirsdorf Beques 2013/14       6.000,00 €       4.916,67 €    1.083,33 € 

2014 Beirsdorf Beques 2014/15       3.000,00 €          659,99 €    2.340,01 € 

2012 ASEPEYO Prevenció de riscos laborals 2012       2.297,39 €       2.297,39 €                  -   € 

2014 Tresoreria Seg.Social Formació Tripartita          404,62 €          404,62 €                  -   € 

2014 Tresoreria Seg.Social Formació Tripartita     25.220,38 €     25.220,38 €                  -   € 

2013 Servei Ocupació Català
Continuació ACTE: cooperació, 
innovació i creativitat     13.000,00 €     13.000,00 €                  -   € 

2013 GENCAT Treball
Linia A. Programa Integral de Suport a 
la Emprenedoria. Catalunya Empren     59.633,00 €     51.233,00 € 

GENCAT Treball Linia A. Programa Integral de Suport a 
la Emprenedoria. Catalunya Empren

      8.400,00 € 

2012 Departament Empresa i 
Ocupació

Pla anual de creació d'empreses -     6.662,63 €    6.662,63 € 

2012 Departament Empresa i 
Ocupació

Pla anual de creació d'empreses -     6.662,63 €    6.662,63 € 

2013 DIBA
Estudi del senderisme com activitat 
turística per desenvolupament     28.000,00 €     16.376,37 €      11.623,63 € 

2013 MINECO Biometrics for Health and Security -   12.316,54 €       46.789,04 €     13.184,28 €      21.288,22 € 

2013 Obra Social La Caixa
Projecte Ajuda Dependència Atenció 
Cuidadors (ADAC)       25.719,63 €     25.719,63 €                  -   € 

2011 Col·legi Oficial 
d’Infermeria de 

Aplicació d’una intervenció formativa 
com instrument essencial en la 

        1.539,28 €          306,33 €        1.232,95 € 

2014 DIBA
Tecnocampus Entrepreneurial Summer 
School       4.100,00 €       4.100,00 €                  -   € 

2014 Ajuntament Mataró Centre de Coneixement Urbà       9.000,00 €       9.000,00 €                  -   € 

2013 Ajuntament Mataró Conveni Biblioteca         9.403,35 €       9.403,37 € 

2014 DIBA Programa integral de suport a 
l'emprenedoria i l'empresa 

    80.826,00 €     80.826,00 €                  -   € 

2014 DIBA Programa Coinverteix     25.710,00 €     25.710,00 €                  -   € 

2014 DIBA InnoIndústria: millora competitiva 
empreses i PAE de Mataró

    26.692,00 €     26.692,00 €                  -   € 

2013 DIBA Sportnomia       20.000,00 €     20.000,00 €                  -   € 

2013 SOC Continuació MARESMÉS: Impuls i 
innovació de l'àmbit marítiim empresarial 

    40.950,00 €     21.450,00 € 

SOC
Continuació MARESMÉS: Impuls i 
innovació de l'àmbit marítiim empresarial     19.500,05 € 

2014 Ajuntament Mataró Subvenció de Capital     134.693,85 €      47.055,60 €      87.638,25 € 

2014 Ministeri Educació Subvenció de Capital     12.316,54 €       43.743,02 €        9.933,80 €      46.125,76 € 

2014 Caixa Laietana Subvenció de Capital       18.386,40 €        6.105,84 €      12.280,56 € 

2014 UPC Subvenció de Capital     96.424,36 €     178.703,29 €      37.672,99 €    237.454,59 € 

TOTAL 604.580,62 €  502.883,86 €    519.964,88 €  100.768,23 €   21.237,41 € 465.493,96 €  
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10. PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI 
 

10.1. Despeses anticipades 
 

A 31 de desembre de 2013 i 2014 presenten el següent detall: 

 
 

10.2. Ingressos anticipats 
 

La composició del saldo d’aquest epígraf és la següent: 

Exercici
2014

Exercici
2013

Despeses de posta en marxa de noves titulacions
acadèmiques (Nota 4.6.1) 0,00 9.862,42

Master Gestió de destinacions i equipaments d'oci i turisme 0,00
Grau d'Infermeria 0,00 4.304,67
Grau d'Empresa 0,00 1.625,50

Grau TIC 0,00 3.932,25
Màster en Emprenedoria i Innovació 0,00

Ajut social treballadors Fundacio 7.322,36 3.518,99
Despeses prestació serveis universitaris i Prisma 12.652,07 66.715,37
Beques fons social 55.429,64 21.606,08
Premis Enginy 7.672,03 1.481,40
Beques alumnes Videojocs 6.136,92
Beques alumnes esportistes 3.600,00
Beques màster empresa 19.500,14 22.944,53
Altres despeses anticipades 26.428,36 14.060,89

TOTAL DESPESES ANTICIPADES 138.741,52 140.189,68
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11. SITUACIÓ FISCAL 
 

11.1. Exercicis susceptibles d’inspecció 
 

D’acord amb les disposicions legals vigents, les liquidacions d’impostos i de cotitzacions socials no 
es poden considerar com a definitives fins que no han estat inspeccionades per les autoritats fiscals 
o laborals o no hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. 
 
Són susceptibles d’actuació inspectora tots els tributs, impostos i cotitzacions socials a què es troba 
sotmesa la FUNDACIÓ pels quatre darrers exercicis d’activitat (2011 a 2014) i pels darrers cinc en el 
cas de l’Impost sobre societats. 
 
 
11.2. Saldos amb Administracions Públiques 
 
Els saldos mantinguts a 31 de desembre de 2013 i de 2014 amb Administracions Públiques són els 
següents: 

 

Exercici
2014

Exercici
2013

Matrícules d'ensenyaments universitaris 5.344.771,60 3.949.762,32

EUM 2.473.972,42 1.906.451,72
GADEiGI 931.663,09 936.264,42

GTURISME 175.502,73 186.618,37

GMARQUETING 546.603,94 327.366,39

LOGISTICA 108.657,22

DOBLE TITULACIÓ ADE+MARQ 315.547,48 156.320,92

DOBLE TITULACIO ADE+TUR 332.625,11 244.738,62

Master empresa 63.372,85 55.143,00

ESCS 1.648.227,22 1.409.963,24
INFERMERIA 883.558,29 859.297,68

CAFE 733.729,81 527.402,56

master cronocitat 30.939,12 23.263,00

EUPMT 1.222.571,97 633.347,36
GELECTRONICA/MECA 266.108,25 154.188,98

GAUDIOVISUALS 695.952,85 418.324,30

GINFORMATICA 121.973,21 60.834,08

VIDEOJOCS 138.537,66

Serveis Universitaris 40.147,02 16.851,90

Altres: 69.220,56 94.270,66

Formació contínua(Post.bioarquitectura+Social Media) 53.631,16 505,00
Projecte StartUP 75.000,00

Projecte I+D Càncer Pròstata+ ACOE 3.049,47 4.754,63
Patrocini empreses per beques master/CNN 12.539,93 13.111,03

Patrocini empreses per beques Postgrau bioarquitectura 900,00

TOTAL INGRESSOS ANTICIPATS 5.454.139,18 4.060.884,88



 

51 

 

 

 

 

 

11.3.  Impost sobre societats 
 

La Fundació està acollida als beneficis fiscals establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 
Règim Fiscal de les Entitats sense afany de Lucre i dels Incentius Fiscals al mecenatge.  

D’acord amb aquesta Llei: 

 La FUNDACIÓ reuneix els requisits establerts en l’article 3 per tal de ser considerada com a 
entitat sense afany de lucre, havent-se comunicat en el seu dia a l’Agència Tributària l’opció 
de tributar sota aquest règim. 

 Es troben exemptes de tributació per l’impost les rendes que es descriuen en l’article 6 de la 
Llei, així com les explotacions econòmiques exemptes que es relacionen a l’article 7. En 
concret i per a la FUNDACIÓ, són rendes exemptes les que s’obtenen de les activitats 
d’ensenyament, de formació i de promoció de les noves tecnologies. 

 La base imposable derivada de les rendes d’explotacions econòmiques no exemptes tributa al 
tipus de gravamen del 10%. En el cas de la FUNDACIÓ, les activitats de transferència 
tecnològica, d’assistència tècnica i de prestació de serveis tenen la consideració 
d’explotacions econòmiques no exemptes, i tributen al tipus esmentat, sempre i quan no es 
qualifiquin com a auxiliars de la resta d’activitats, d’acord amb l’article 7.11 de la Llei 49/2002 o 
bé tinguin escassa rellevància (article 7.12 de la Llei 49/2002). 

La nota 17 d’aquests comptes anuals recull la memòria econòmica requerida per l’article 3.10è de la 
Llei, el contingut de la qual es regula per l’article 3 del Reglament de la Llei. 

La conciliació entre el resultat comptable abans d’impostos i la base imposable de l’Impost sobre 
Societats és la següent: 

 

 

 

Deutors Creditors Deutors Creditors
Hisenda Pública creditora per:

–      IVA, desembre 10.001,79 23.662,97
–      IRPF, desembre 164.040,17 196.060,29

–      Impost sobre Societats

Organisme Seguretat social.Deute recl.treb.
Organismes de la Seguretat Social 186.454,38 16.050,09 205.207,94

Total 360.496,34 16.050,09 424.931,20

Exercici 2014 Exercici 2013

Exercici 
2014

Exercici 
2013

Ingressos i despeses del compte de pèrdues i guanys 694,59 -317.530,74
Ingressos i despeses imputats al Patrimoni net (Nota 2.5 i ECPN)

694,59 -317.530,74
Diferències permanents:
-          Despesa per Impost sobre Societats

-          Resultat de les explotacions econòmiques exemptes de 
tributació (vegeu nota 17): 694,59 -317.530,74

694,59 -317.530,74

Base imposable de l’exercici 694,59 -317.530,74
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12. INGRESSOS I DESPESES 
 
12.1. Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de la Fundació 
 

En l’exercici 2014 no s’han acreditat despeses derivades del funcionament del Patronat de la 
Fundació.  

 

12.2. Ajuts concedits i altres despeses 
 

El seu desglossament és el següent: 

 

 

12.3. Despeses de personal 
 

Presenten la següent composició a 31 de desembre de 2013 i de 2014: 

Exercici 2014 Exercici 2013

Ajuts individuals:

–      Beques atorgades a alumnes per unitats:

 Suport General 21.861,97 24.554,48
Suport Universitari 86.733,09 74.651,86

Formació permanent 5.710,36 2.156,04

EUPMT 23.791,23 16.897,30

EUM 21.403,60 6.507,72

ESCS 7.344,36 9.420,56

Transferència 0,00 13.300,00

Empresa 6.196,16 2.296,46

–      Beques atorgades a alumnes per programes:

Màsters 28.444,39 33.555,48

Erasmus 56.816,25 26.260,00
IAESTE 3.205,00 1.050,00

-     Beques  Universitat-Empresa estudis Turisme 4.900,00 4.000,00

–      Premis “Enginy” 11.040,29 2.962,80

–      Beques per esportistes 2.400,00
–      Beques extraor.estudis Videojocs 4.091,32

–      Altres Premis: Creatic+Fotografia 17.000,00 6.528,00
–      Ajut fons social Empresa 73.043,71 20.024,27

373.981,73 244.164,97

Ajuts a entitats:

-        Col·laboració serveis de biblioteca 3.630,00 10.890,00

–      Associació Alumnes Tecnocampus 4.200,00 2.764,83

–      Subv. Maraton TV3 3.000,00

–      Subv. Vicent Ferrer 735,00
-        D’altres 1.500,00 2.177,03

13.065,00 15.831,86

Total 387.046,73 259.996,83
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12.4. Pèrdues, deteriorament i variació de les provisions per operacions de les activitats 
 

El detall d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2014 és el següent: 

 

 

La variació de les partides del balanç relatives a altres deutors per deteriorament de crèdits és la 
següent: 

 

  

EXERCICI 
2014

EXERCICI 
2013

         Sous i salaris 5.428.884,55 5.145.624,91

         Càrregues socials:

-     Seguretat social a càrrec de la FUNDACIÓ 1.612.395,63 1.489.564,54

-     Altres despeses socials 80.769,49 72.563,37

1.693.165,12 1.562.127,91

Total
7.122.049,67 6.707.752,82

Exercici
2014

Exercici
2013

Deterioraments de crèdits 49.142,97 72.442,99

Deteriorament de crèdits per matricules de grau 43.164,91 27.705,75

Deteriorament de crèdits per matricules de formació continua 702,50
Deteriorament de crèdits per matricules de màster 5.275,56 5.537,24

Deteriorament de crèdit serveis a empreses 39.200,00

Reversió  deteriorament de crèdits per matrícules -15.281,95 -11.111,01

Reversió deteriormanet de crèdits empreses -28.589,12 -478,36

Pèrdues de crèdits incobrables derivats de les activitats 15.000,00 325,00

TOTAL 20.271,90 61.178,62

Deutors 
morositat

Deteriorament de crèdits matricula 33.242,99
Deteriorament de crèdits serveis empreses 39.200,00
Baixa deteriorament crèdits matricula incobr.
Reversió de deteriorament de crèdits -11.589,37
Pèrdues per deteriorament de crèdit
Saldo a 31 de desembre de 2013 132.488,04

Deteriorament de crèdits matricula 49.142,97
Deteriorament de crèdits serveis empreses
Baixa deteriorament crèdits matricula incobr.
Reversió de deteriorament de crèdits -42.868,56
Pèrdues per deteriorament de crèdit
Saldo a 31 de desembre de 2014 138.762,45
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12.5. Ingressos d’explotació de la FUNDACIÓ 
 

Els Ingressos per les activitats han estat els següents: 

 

Els ingressos per prestació de serveis a empreses inclou la facturació per la gestió del Parc 
Tecnocampus, per import de 78.279’19 €, que la Fundació realitza amb personal propi  a favor de 
l’EPEL parc tecnocampus, donat que aquesta entitat no disposa de personal.   

 

12.6  Resultat financer 

La seva composició és la següent: 

Exercici 2014 Exercici 2013

Ingressos per vendes i prestacions de serveis: 
Ingressos per matrícules de FORMACIÓ REGLADA:

De titulacions acadèmiques impartides per l’EUM:
-      Grau Empresa / Empresarials 1.620.080,54 1.552.179,86

-      Grau Turisme i Gestió d'Oci / Turisme 295.946,51 280.046,69
-      Grau Doble titulació ADE ITUR 482.338,74 325.939,20

-      Grau Màrqueting 690.092,23 385.854,88
-      Grau Doble titulació ADE+MARK 359099,65 102597,59

-      Logistica 72438,17
De titulacions acadèmiques impartides per l’EUPMT:

-      Grau en Mitjans Audiovisuals 2.570.228,43 2.353.594,58
-      Grau Electrònica / Mecatrònica 908.279,33 755.519,73

-      Grau Informàtica 387.004,24 321.084,88
-      Grau videojocs 92.358,44

De Titulacions acadèmiques impartides per ESCS
-   Grau Ciències Activitat Física i Esport  1.021.423,01 632.697,18

-  Grau d’Infermeria 1.444.535,28 1.215.643,25

9.943.824,57 7.925.157,84
Ingressos per matrícules de FORMACIO CONTINUA (Cursos, 
màsters i postgraus) 303.819,58 181.326,37

Patrocinadors i col·laboradors
Prestació de serveis acadèmics
Drets de participació i assistència
Convenis empreses - UOC
Prestacions de serveis a empreses + epel 
Altres 14.329,10 15.180,50
Total Ingressos per vendes i prestacions de serveis 1.011.367,81 994.225,66

Subvencions oficials a les activitats (vegeu nota 9.1) 519.964,88 1.025.359,44

Ingressos per les activitats 11.475.157,26 9.944.742,94

40.888,03
367.847,86

29.560,00
238.188,24

16.735,00
40.846,50

536.149,46

6.790,00
201.446,83

12.486,00
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12.6. Desviacions entre el pla d’actuacions del pressupost i l’execució.  
 
Es detallen les desviacions més significatives que s’han produït entre les quantitats previstes en el 
pla d’actuació del pressupost anual i les efectivament executades, indicant les causes que les han 
produït.  
 

 

Exercici 
2014

Exercici 
2013

         Ingressos financers:
-      Altres ingressos financers 4.934,06 16.031,88
-     Ingressos financers ajut caixa EPEL 27.066,82

Total Ingressos financers 32.000,88 16.031,88

         Despeses financeres:
-      Interessos de deutes amb entitats de crèdit (Notes 7.3.1 i 7.4.1) -6.296,79 -8.601,11
-      Interessos de deutes Ajuntament Mataró -22.749,31
-      Interessos de deutes amb entitats de crèdit per renting -676,00
-      Altres despeses financeres

Total Despeses financeres -29.722,10 -8.601,11

Resultat financer de l’exercici 2.278,78 7.430,77

Concepte Pressupost 
Des 2014

Execució 
Des 2014

Desviació % Desv

   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 10.711.021 10.925.632 214.612 2,0%

      Prestació de serveis 10.711.021 10.925.632 214.612 2,0%

Matrícula formació reglada 9.528.393 9.943.825 415.432 4,4%

Matrícules formació continua 355.075 185.246 -169.829 -47,8%

Matrícules màster 129.172 118.573 -10.599 -8,2%

Serveis a empreses 448.150 408.736 -39.414 -8,8%

Altres 250.231 269.252 19.022 7,6%

   ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 703.215 705.966 2.751 0,4%

      Ingressos accessoris i gestió corrent 199.286 232.463 33.177 16,6%

      Subvencions d'explotació 503.929 473.503 -30.426 -6,0%

   DESPESES PERSONAL -6.986.873 -7.122.050 -135.177 1,9%

      Sous i salaris -5.333.751 -5.428.885 -95.133 1,8%

      Càrregues socials -1.653.121 -1.693.165 -40.044 2,4%

   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -4.545.656 -4.518.261 27.395 -0,6%

      Serveis exteriors -3.996.974 -4.017.733 -20.759 0,5%

      Tributs -54.714 -92.530 -37.816 69,1%

      Altres despeses -446.758 -394.933 51.825 -11,6%

      Altres despeses de gestió corrent -47.210 -13.065 34.145 -72,3%

   ALTRES RESULTATS 0 -5.275 -5.275 0,0%

RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT -118.293 -13.987 104.306 -88,2%

   SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES 93.074 100.768 7.695 8,3%

   AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT -142.283 -164.387 -22.104 15,5%

EBIT / BAII -167.502 -77.606 89.896 -53,7%

   INGRESSOS FINANCERS 6.860 32.001 25.141 366,5%

   DESPESES FINANCERES -7.120 -29.722 -22.602 317,4%

EBT / BAI -167.763 -75.327 92.436 -55,1%

      Subvenció Ajuntament 167.763 76.022 -91.741 -54,7%

EBT/ BAI amb Subvencions 0 695 695 0,0%

BDI / BENEFICI NET 0 695 695 0,0%
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Les desviacions favorables més significatives corresponen als ingressos per matrícula de Graus per 
import de 415.432€, principalment dels estudis de Mecatrònica, Audiovisuals, Infermeria i ADE.  
Aquestes permeten compensar la disminució d’ingressos per altres activitats com la formació 
contínua, que presenta una desviació desfavorable per import de 169.829€, així com l’increment de 
les despeses de personal per import de 135.177€. 
 
A part, cal tenir en compte la disminució en l’aportació municipal per import de 91.741€. 
 
 
13. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS 

FUNDACIONALS 
 

13.1. Destinació a finalitats fundacionals del percentatge legalment establert 

D’acord amb l’article 333-2 de la Llei 4/2008, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, la 
FUNDACIÓ ha de destinar almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que 
obtingui al compliment de les finalitats fundacionals. 

La FUNDACIÓ destina la totalitat de les rendes obtingudes al compliment de les seves finalitats 
estatutàries. 

 

14. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 

14.1. Saldos i transaccions amb entitats vinculades 

A l’exercici 2013 i 2014 no hi  han saldos ni transaccions amb entitats vinculades . 

A l’exercici 2012 es van realitzar transaccions amb l’empresa vinculada Fundació TCM Audiovisual 
la qual es va extingir mitjançant la cessió global dels actius i passius a la FUNDACIÓ 
TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME.  

 

14.2.  Remuneració dels membres del Patronat 

El càrrec de patró de la Fundació no està retribuït. Tot i això, i d’acord amb l’article 19 dels Estatuts, 
els membres del Patronat sí tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses 
degudament justificades per raó d’aquest càrrec. 

Ni durant el 2013 ni durant el 2012 s’han atorgat remuneracions de cap tipus als membres del 
Patronat.  Durant l’exercici 2013 s’han reemborsat despeses per import de 2.194’81 Euros. Durant 
l’exercici 2014 el import va ser de 679,66 Euros. 

 

14.3. Remuneració del personal d’alta direcció 

Les remuneracions satisfetes al director general  han estat de 81.233.21 euros l’any 2014. No s’han 
atorgat remuneracions d’un altre tipus al personal d’alta direcció, no s’han concedit préstecs o 
bestretes, ni s’han assumit obligacions pel seu compte a títol de garantia i tampoc existeixen 
obligacions contretes en matèria de pensions i d’assegurances de vida. 
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15. ALTRA INFORMACIÓ 
 

15.1. Plantilla de la FUNDACIÓ 
 

El detall de la plantilla a 31 de desembre de 2014 i de 2013, distribuïda  per categories i desglossada 
per sexes és el següent: 

 

 

 

 

 

Any Categoria Homes Dones Total

2014 Personal d'administració i serveis (PAS):

Equip Directiu 3 2 5
Tècnics superiors 6 10 16
Oficials tècnics 8 14 22
Auxililars tècnics 1 23 24

Total Personal d'administració i servies 18 49 67

Personal docent i d'investigació (PDI)

Doctors 41 19 60
Professosrs titulars 36 31 67

Total Personal docent i d'investigació (PDI) 77 50 127

TOTAL 95 99 194

Nombre Mig persones empleades 2014 160,93

2013 Personal d'administració i serveis (PAS):

Equip Directiu 3 2 5
Tècnics superiors 6 10 16
Oficials tècnics 11 11 22
Auxililars tècnics 1 22 23
Total Personal d'administració i servies 21 45 66

Personal docent i d'investigació (PDI)

Doctors 26 18 44
Professosrs titulars 43 26 69
Total Personal docent i d'investigació (PDI) 69 44 113

TOTAL 90 89 179

Nombre Mig persones empleades 2013 207,92
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15.2. Components de l’òrgan de govern 
 

La composició dels Membres del Patronat a 31 de desembre de 2013 era la següent: Aquests 
nomenaments han estat inscrits al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya. 

 

15.3. Autoritzacions del Protectorat de Fundacions 
 

Al 2014 no s’han dut a terme operacions que hagin requerit d’autorització del Protectorat. Tampoc 
existeixen operacions d’aquesta mena procedents d’exercicis anteriors.  

Honoraris dels auditors de comptes 

Els honoraris d’auditoria dels comptes anuals de l’exercici 2014, acreditats per la firma Conocimiento 
y habilidades SL  són de 10.285’00 € més IVA (dins dels quals s’inclou igualment l’auditoria de 
l’EPEL)  i s’enregistren com a despesa de l’exercici 2015, any en què es facturen.  

A l’exercici 2013 l’import va ser del mateix import d’acord amb la contractació del servei. 

La composició dels Membres del Patronat a 31 de desembre de 2014 era la següent:  
 
1 President Ajuntament Mataró; Sr. Miquel Rey i Castilla 
2 Vicepresident Consell Comarcal del Maresme Sr. Andreu Francisco i Roger
3 Vocal Grup municipal CIU: Sr. Joan Gil i Sans 
4 Vocal Grup Municipal PSC-PM: Sra. Maria Carme Maltas Freixas
5 Vocal Grup Municipal PPC: Sr. Carlos Súnico Batchillería
6 Vocal Grup Municipal PxC: Sra. Mònica Lora Cisquer 
7 Vocal Grup Municipal ICV-EUiA-E: Sr. Esteve Martínez Ruiz
8 Vocal Grup Municipal CUP-PA: Sra. Mercè Bosch i Pou 
9 Vocal Fundació Iluro: Sr. Pere Carles i Subirà
10 Vocal Fundació Cetemmsa: Sr. Joan Tarradellas Espuny
11 Vocal Federació Associació i Gremis de Mataró i Comarca: Sra. Roser Moré i Roy 
12 Vocal Unió General de Treballadors de Catalunya: Sr. Lluís Torrents i Díaz 
13 Vocal Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya: Sr. Gonzalo Plata 

Jiménez 
14 Vocal Grup d’Empreses de Noves Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Maresme: 

Sr. Albert Cortada Manchado 
15 Vocal Universitat Pompeu Fabra: Sr. Pelegrí Viader Canals
16 Vocal President Senat: Sr. Simon Schwartz Riera
17 Vocal Vicepresidenta 1a Senat: Sra. Lorena Molina Raya 
18 Vocal Vicepresident 2n Senat: Sr. Xavier Camps Casas
19 Vocal: Sr. Francesc Garcia Cuyàs 
20 Vocal: Sr. Lluís Jofre i Roca. 
 
 
Aquests nomenaments han estat inscrits al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de 
la Generalitat de Catalunya. 
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16. INFORMACIÓ SEGMENTADA 
 

La distribució dels ingressos i despeses de la FUNDACIÓ corresponents a l’exercici 2013, desglossada per centres d’activitat, es mostra a continuació: 

 

 

 

 

 

Pressupost Execució Desviació Pressupost Execució Desviació Pressupost Execució Desviació Pressupost Execució Desviació Pressupost Execució Desviació

   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 7.971.826 8.273.169 301.343 302.900 250.846 -52.054 167.901 122.163 -45.738 268.189 266.415 -1.773 8.710.815 8.912.594 201.778

      Prestació de serveis 7.971.826 8.273.169 301.343 302.900 250.846 -52.054 167.901 122.163 -45.738 268.189 266.415 -1.773 8.710.815 8.912.594 201.778

   ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 103.903 233.379 129.476 143.425 91.548 -51.876 253.022 174.022 -79.000 27.612 27.556 -56 527.961 526.505 -1.456

      Ingressos accessoris i gestió corrent 50.921 153.904 102.983 13.973 15.427 1.455 7.872 7.872 3.602 3.602 64.894 180.805 115.911

      Subvencions d'explotació 52.982 79.475 26.493 129.452 76.121 -53.331 253.022 166.150 -86.872 27.612 23.954 -3.658 463.067 345.700 -117.368

   DESPESES PERSONAL -3.843.007 -3.961.755 -118.748 -766.108 -843.307 -77.199 -581.653 -530.641 51.012 -1.385.711 -1.372.049 13.662 -6.576.479 -6.707.753 -131.274

   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -1.056.459 -1.225.674 -169.214 -1.501.895 -1.698.484 -196.589 -336.879 -236.735 100.144 -446.900 -538.255 -91.355 -3.342.133 -3.699.143 -357.009

      Serveis exteriors -950.964 -1.109.365 -158.401 -1.397.862 -1.469.366 -71.504 -321.799 -223.481 98.318 -433.846 -501.647 -67.802 -3.104.470 -3.303.854 -199.384

      Tributs -2.632 -2.632 -49.816 -57.379 -7.562 -3.268 -3.268 -8.090 -8.090 -49.816 -71.369 -21.552

      Altres despeses -105.496 -113.677 -8.181 -43.617 -156.908 -113.291 -10.280 -9.986 294 -13.054 -27.518 -14.463 -172.447 -308.088 -135.641

      Altres despeses de gestió corrent -10.600 -14.832 -4.232 -4.800 4.800 -1.000 -1.000 -15.400 -15.832 -432

RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT 3.176.262 3.319.119 142.857 -1.821.678 -2.199.397 -377.718 -497.610 -471.192 26.418 -1.536.810 -1.616.332 -79.523 -679.836 -967.797 -287.961

   SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES 128.830 124.210 -4.620 128.830 124.210 -4.620

   AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT -143.770 -167.824 -24.054 -143.770 -167.824 -24.054

EBIT / BAII 3.176.262 3.319.119 142.857 -1.821.678 -2.199.397 -377.718 -497.610 -471.192 26.418 -1.551.749 -1.659.946 -108.197 -694.775 -1.011.411 -316.636

   INGRESSOS FINANCERS 58 58 6.303 6.303 8.325 9.671 1.346 8.325 16.032 7.707

   DESPESES FINANCERES -8.601 -8.601 -8.601 -8.601

EBT / BAI 3.176.262 3.319.177 142.914 -1.821.678 -2.193.093 -371.415 -497.610 -471.192 26.418 -1.543.424 -1.658.876 -115.452 -686.450 -1.003.980 -317.530

      Subvenció Ajuntament 58.257 58.257 167.764 167.764 0 460.429 460.429 0 686.450 686.449 0

EBT/ BAI amb Subvencions 3.176.262 3.319.177 142.914 -1.763.421 -2.134.836 -371.415 -329.846 -303.428 26.418 -1.082.995 -1.198.448 -115.453 0 -317.531 -317.530

BDI / BENEFICI NET 3.176.262 3.319.177 142.914 -1.763.421 -2.134.836 -371.415 -329.846 -303.428 26.418 -1.082.995 -1.198.448 -115.453 0 -317.531 -317.530

Total GeneralACADÈMIA CAMPUS PARC CORPORACIÓ
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La distribució dels ingressos i despeses de la FUNDACIÓ corresponents a l’exercici 2014 desglossada per centres d’activitat, es mostra a continuació: 

 

 

 

  

Pressupost Execució Desviació Pressupost Execució Desviació Pressupost Execució Desviació Pressupost Execució Desviació Pressupost Execució Desviació

   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 9.907.796 10.342.348 434.553 702.075 379.973 -322.102 40.250 121.028 80.778 60.900 82.282 21.382 10.711.021 10.925.632 214.612

      Prestació de serveis 9.907.796 10.342.348 434.553 702.075 379.973 -322.102 40.250 121.028 80.778 60.900 82.282 21.382 10.711.021 10.925.632 214.612

   ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 258.852 308.121 49.269 113.774 113.674 -100 25.120 26.072 952 305.469 258.099 -47.369 703.215 705.966 2.751

      Ingressos accessoris i gestió corrent 191.786 202.835 11.048 7.500 17.932 10.432 0 183 183 0 11.514 11.514 199.286 232.463 33.177

      Subvencions d'explotació 67.066 105.286 38.221 106.274 95.742 -10.532 25.120 25.889 769 305.469 246.586 -58.883 503.929 473.503 -30.426

   DESPESES PERSONAL -4.306.601 -4.359.048 -52.447 -881.369 -961.198 -79.829 -1.290.986 -1.353.042 -62.056 -507.917 -448.762 59.156 -6.986.873 -7.122.050 -135.177

      Sous i salaris -3.307.635 -3.364.271 -56.637 -664.757 -725.249 -60.491 -973.736 -998.947 -25.210 -387.623 -340.418 47.205 -5.333.751 -5.428.885 -95.133

      Càrregues socials -998.966 -994.777 4.190 -216.612 -235.949 -19.338 -317.249 -354.096 -36.846 -120.294 -108.343 11.951 -1.653.121 -1.693.165 -40.044

   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -1.319.078 -1.496.687 -177.609 -2.167.121 -2.172.628 -5.507 -516.046 -581.509 -65.464 -543.411 -267.436 275.975 -4.545.656 -4.518.261 27.395

      Serveis exteriors -1.113.449 -1.284.324 -170.875 -1.898.567 -1.954.008 -55.441 -481.666 -537.851 -56.185 -503.292 -241.549 261.742 -3.996.974 -4.017.733 -20.759

      Tributs -2.373 -2.943 -570 -48.468 -67.895 -19.427 -1.134 -18.117 -16.983 -2.739 -3.575 -835 -54.714 -92.530 -37.816

      Altres despeses -203.256 -209.420 -6.164 -209.756 -140.660 69.096 -21.246 -22.542 -1.296 -12.500 -22.312 -9.812 -446.758 -394.933 51.825

      Altres despeses de gestió corrent -10.330 -10.065 265 -12.000 -3.000 9.000 -24.880 0 24.880 -47.210 -13.065 34.145

   ALTRES RESULTATS 0 530 530 0 -9.937 -9.937 0 4.132 4.132 0 -5.275 -5.275

RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT 4.540.969 4.795.264 254.296 -2.232.641 -2.650.116 -417.475 -1.741.661 -1.783.319 -41.658 -684.959 -375.816 309.143 -118.293 -13.987 104.306

   SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES 93.074 100.768 7.695 93.074 100.768 7.695

   AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT -142.283 -164.387 -22.104 -142.283 -164.387 -22.104

EBIT / BAII 4.540.969 4.795.264 254.296 -2.232.641 -2.650.116 -417.475 -1.790.871 -1.846.938 -56.067 -684.959 -375.816 309.143 -167.502 -77.606 89.896

   INGRESSOS FINANCERS 6.300 2.911 -3.389 560 29.090 28.530 6.860 32.001 25.141

   DESPESES FINANCERES -7.120 -29.514 -22.394 0 -208 -208 -7.120 -29.722 -22.602

EBT / BAI 4.540.969 4.795.264 254.296 -2.226.341 -2.647.205 -420.864 -1.797.431 -1.847.362 -49.931 -684.959 -376.024 308.935 -167.763 -75.327 92.436

      Subvenció Ajuntament 0 0 0 167.763 76.022 -91.741 167.763 76.022 -91.741

EBT/ BAI amb Subvencions 4.540.969 4.795.264 254.296 -2.226.341 -2.647.205 -420.864 -1.797.431 -1.847.362 -49.931 -517.197 -300.002 217.194 0 695 695

BDI / BENEFICI NET 4.540.969 4.795.264 254.296 -2.226.341 -2.647.205 -420.864 -1.797.431 -1.847.362 -49.931 -517.197 -300.002 217.194 0 695 695

ACADÈMIA CAMPUS CORPORACIÓ PARC Total General
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17. MEMÒRIA ECONÒMICA REQUERIDA PER A LA NORMATIVA FISCAL VIGENT 
 

Aquesta memòria econòmica s'elabora en compliment dels articles 3.10è de la Llei 49/2002, de 23 

de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al 

mecenatge, i 3.1 del seu Reglament, aprovat pel Reial Decret 1.270/2003, de 10 d'octubre. 

 

1. Identificació de les rendes exemptes  i no exemptes de l'Impost sobre Societats 
assenyalant l'article de la Llei 49/2002 que empara l'exempció. 

Les rendes i explotacions econòmiques exemptes i no exemptes de tributació de l'Impost sobre 

Societats, classificades per activitats, figuren en el quadre-resum de la pàgina següent. 

Rendes exemptes 

Respecte a les rendes exemptes cal efectuar les següents consideracions: 

 Les subvencions rebudes per a finançar les activitats de formació i promoció de noves 

tecnologies de la FUNDACIÓ han estat destinades íntegrament a la seva finalitat. 

 La FUNDACIÓ no ha rebut cap tipus de donatius. 

 Conforme l'article 7.11è de la Llei, a l’any 2014 les rendes derivades de les següents 

explotacions econòmiques es troben exemptes de tributació en ser els ingressos 

d'aquestes activitats (411.953’78 euros) inferiors al 20% de la xifra total d'ingressos per les 

activitats (11.190.082’49 euros) 

 

Explotacions econòmiques                                                             Ingressos       % s/total    
 

- Transferència tecnològica                                                   227.038’00 

- Serveis de gestió                                                                169.398’98 

- Serveis de col·laboració per alumnes en pràctiques           15.516’80 

TOTAL                                                                                 411.953’78         3.68% 
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ACTIVITATS Articles exempció INGRESSOS DESPESES RESULTAT

Formació Reglada (estudis universitaris+master) Art 7. 7è Llei 49/2002 10.535.259,48 10.211.906,19 323.353,29
Cursos i Postgraus complementaris als estudis 
universitaris) Art 7. 7è Llei 49/2002 185.246,20 207.522,13 -22.275,93
Congres OCITUR Art.7 11è Llei 49/2002 16.735,00 22.705,02 -5.970,02
Formacio Conveni UOC Art 7. 7è Llei 49/2002 40.888,03 40.927,66 -39,63
Prestació serveis a tercers: estudis acustics, CITAP, 
estudis empresarials i turisme, salut (Transf.Tecnol.) Art.7 11è Llei 49/2002 227.038,00 409.150,08 -182.112,08

Serveis Gestió Art.7 11è Llei 49/2002 169.398,98 383.023,28 -213.624,30
EPEL (refacturació despeses personal ) 78.279,19

Altres 91.119,79

Convenis col.laboració pràctiques
alumnes universitaris Art.7 11è Llei 49/2002 15.516,80 2.683,71 12.833,09
Les despeses generals s'han repartit en proporció als ingressos 11.190.082,49 #REF!

SUBVENCIONS Articles exempció INGRESSOS DESPESES RESULTAT

Recerca Art.6 1c Llei 49/2002 39.210,24 43.047,97 -3.837,73
COIB: Ajuda a la presa decisions en cancer prostata 306,33 3.751,23

Obra Social LA CAIXA:  projecte ajuda Dependencia Atenció cuidadors 25.719,63 27.078,43

Cycit biometrica 13.184,28 12.218,31

Divulgació altruïsta Art.6 1c Llei 49/2002 273.962,13 408.045,94 -134.083,81
Linia A. Programa Integral de Suport a la Emprenedoria. Catalunya 

Empren 59.632,97 85.403,83

ACTE: cooperació, innovació i creativitat 13.000,00 15.150,09
-13.325,26

Estudi del senderisme com activitat turística per desenvolupament 
econòmic local 16.376,37 11.662,02

Tecnocampus Entrepreneurial Summer School 4.100,00 5.860,00
Programa integral de suport a l'emprenedoria i l'empresa Tecnocampus 80.826,00 134.710,00

Programa Coinverteix 25.710,00 42.850,00
InnoIndústria: millora competitiva empreses i PAE de Mataró 26.692,00 44.486,00

Sportnomia 20.000,00 12.232,00
Continuació MARESMÉS: Impuls i innovació de l'àmbit marítiim 

empresarial i ocupacional del Maresme. 40.950,05 55.692,00

Subvencions corrents (explotació) Art.6 1c Llei 49/2002 190.821,41 0,00 190.821,41
Ajuntament  Mataro. Subv.corrent 76.021,71 0,00

Centre de Coneixement Urbà 9.000,00 0,00
Conveni Biblioteca 9.403,37 0,00

Reintegre Seg.social per Subv.Tripartita 25.625,07 0,00
Subv.Seg.social Asepeyo prevencio riscos 2.297,39

APEE Erasmus alumnes a l'estranger 68.473,87 0,00
Subvencions de capital traspassades de patrimoni e 
imputades a perdues i guanys de l'exercici(criteri 
s/aplicació amortització bens adquirits) Art.6 1c Llei 49/2002 100.768,23 164.387,22 -63.618,99

3.518.843,15

ALTRES RENDES
Lloguer espais/vending a tercers
(inclou EUM que factura cessió d'ús) Art.6 2º Llei 49/2002 12.413,75 12.413,75
Altres ingressos financers.Interessos (769) Art.6 2º Llei 49/2002 32.000,88 32.000,88
Rentas por enajenación de inmobilizado de bienes y 
servicios Art.6 2º Llei 49/2003 0,00
Convenis de col.laboració Premis creatic Art.6 1a Llei 49/2002 12.000,00 12.000,00
Conveni patrocini ocitur + bioarquitectura Art.6 1a Llei 49/2002 4.900,00 4.900,00
Convenis esportistes CNM + Marato TV3 Art.25 1a Llei 49/2002 1.800,00 1.800,00
Donatiu CEP projecte ADAC Art.6 1a Llei 49/2002 7.000,00 7.000,00
Donatius particular actuacions Marato TV3+Vicent Ferrer Art.6 1a Llei 49/2002 3.860,00 3.860,00
Convenis de col.laboració.Art.25 Mecenazgoxpublicitat
Convenis beques estudis master+estudis EUM Art.25 1a Llei 49/2002 15.971,09 15.971,09
Moviment GENERALS no imputables directament a cap activitat (reintegre 

ONO 2010) 9.303,48 9.303,48
RESULTAT PÈRDUES I GUANYS 2014 11.894.093,70 11.893.399,20 694,50
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2 Identificació dels  ingressos, despeses  i inversions corresponents als  projectes o 
activitats realitzades per la FUNDACIÓ en compliment de les seves finalitats estatutàries. 

 

Els ingressos i despeses de la FUNDACIÓ desglossades per activitats, es presenten en el quadre 

següent. 

Els ingressos i les despeses s'imputen comptablement atenent a les activitats i prestacions de 

serveis a les que es troben directament vinculats, la qual cosa permet obtenir comptes de pèrdues i 

guanys degudament desglossats, i conseqüentment, determinar la base imposable de l'Impost sobre 

societats corresponent tant a les operacions exemptes com a les no exemptes. 

 

 

3 Especificació i forma de càlcul de les rendes i ingressos a que es refereix l'article 3.2 de 
la Llei 49/2002. 

 

Els ingressos i despeses de la FUNDACIÓ s'imputen comptablement atenent a les activitats i 

prestacions de serveis a les que es troben directament vinculats, la qual cosa permet obtenir 

comptes de pèrdues i guanys degudament desglossats, i conseqüentment, determinar la base 

imposable de l'Impost sobre societats corresponent tant a les operacions exemptes com a les no 

exemptes. 

GENERAL FORMACIÓ GESTIÓ T.T TOTAL

      IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 121.028,39 10.510.113,83 82.282,14 212.208,00 10.925.632,36

         Prestació de serveis 121.028,39 10.510.113,83 82.282,14 212.208,00 10.925.632,36

 Matrícules i altres 40.888,03 10.501.116,47 2.905,00 12.875,00 10.557.784,50

 Prestació de serveis a empreses 1.861,17 8.997,36 79.377,14 199.333,00 289.568,67

Prestació serveis EPEL 78.279,19 0,00 0,00 0,00 78.279,19

      ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 26.071,87 412.390,34 258.099,48 9.404,62 705.966,31

         Ingressos accessoris i gestió corrent 182,76 220.766,64 11.513,75 0,00 232.463,15

         Subvencions d'explotació 25.889,11 191.623,70 246.585,73 9.404,62 473.503,16

      DESPESES PERSONAL ‐1.353.042,16 ‐5.004.639,99 ‐448.761,56 ‐315.605,97 ‐7.122.049,68

         Sous i salaris ‐998.946,61 ‐3.850.478,63 ‐340.418,36 ‐239.040,95 ‐5.428.884,55

         Càrregues socials ‐354.095,55 ‐1.154.161,36 ‐108.343,19 ‐76.565,01 ‐1.693.165,11

      ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ ‐581.509,48 ‐3.642.743,77 ‐267.436,14 ‐26.571,75 ‐4.518.261,14

         Serveis exteriors ‐537.851,02 ‐3.199.616,21 ‐241.549,41 ‐38.716,48 ‐4.017.733,12

         Tributs ‐18.116,83 ‐70.277,94 ‐3.574,69 ‐560,27 ‐92.529,73

         Altres despeses ‐22.541,63 ‐362.784,62 ‐22.312,04 12.705,00 ‐394.933,29

         Altres despeses de gestió corrent ‐3.000,00 ‐10.065,00 0,00 0,00 ‐13.065,00

      ALTRES RESULTATS 4.132,48 ‐9.407,33 0,00 0,00 ‐5.274,85

   RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT ‐1.783.318,90 2.265.713,08 ‐375.816,08 ‐120.565,10 ‐13.987,00

      SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES 100.768,23 0,00 0,00 0,00 100.768,23

      AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT ‐164.387,22 0,00 0,00 0,00 ‐164.387,22

   EBIT / BAII ‐1.846.937,89 2.265.713,08 ‐375.816,08 ‐120.565,10 ‐77.605,99

      INGRESSOS FINANCERS 29.089,52 2.911,36 0,00 0,00 32.000,88

      DESPESES FINANCERES ‐29.514,01 0,00 ‐208,09 0,00 ‐29.722,10

   EBT / BAI  ‐1.847.362,38 2.268.624,44 ‐376.024,17 ‐120.565,10 ‐75.327,21

         Subvencions corrents ‐0,04 0,00 76.021,75 0,00 76.021,71

            724000000  Ajuntament Mataró ‐0,04 0,00 76.021,75 0,00 76.021,71

   EBT/ BAI amb Subvencions ‐1.847.362,42 2.268.624,44 ‐300.002,42 ‐120.565,10 694,50

   BDI / BENEFICI NET ‐1.847.362,42 2.268.624,44 ‐300.002,42 ‐120.565,10 694,50
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D'acord amb els articles 333-2 de la Llei 4/2008, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, i 3.2 de 

la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre, la FUNDACIÓ ha de destinar 

almenys el 70% de les rendes i altres ingressos nets anuals al compliment de les finalitats 

fundacionals. 

La FUNDACIÓ destina la totalitat de les rendes que obté al compliment de les seves finalitats. 

 

4 Retribucions dineràries o en espècie satisfetes per la FUNDACIÓ als seus patrons 
representants o membres de l'òrgan de govern 

 

Durant el 2014 s'han efectuat reintegraments de despeses incorregudes per membres del Patronat 

de la FUNDACIÓ per import de 679,66 €. 

Els membres del Patronat no han estat remunerats per l'exercici del seu càrrec, atès que l'article 19 

dels Estatuts de la FUNDACIÓ estableix que els Patrons exerceixen el seu càrrec de forma gratuïta. 

 

5 Percentatge de participació que posseeix la FUNDACIÓ en societats mercantils 
 

La FUNDACIÓ no participa en el capital social de cap societat mercantil. 

 

6 Retribucions percebudes pels administradors que representen a la FUNDACIÓ en les 
societats mercantils en què aquesta participa 

 

En l’any 2014 no s'han acreditat retribucions per aquest concepte. 

 

7 Convenis de col·laboració empresarial i en activitats d'interès general subscrits per 
l'entitat 

 

En l’any 2014 la FUNDACIÓ no ha formalitzat convenis d'aquesta naturalesa. 

  

8 Indicació de les activitats prioritàries de mecenatge que desenvolupa l'entitat  
 

La FUNDACIÓ no desenvolupa activitats qualificades com a prioritàries de mecenatge. 
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9 Previsió estatutària 
 

D'acord amb l'article 45 dels seus Estatuts, en cas d'extinció, els béns que integrin el patrimoni de la 

FUNDACIÓ seran destinats a favor d'una entitat pública o privada sense ànim de lucre i amb 

finalitats semblants, que designin els Patrons dintre de l'àmbit territorial català i a les que sigui 

aplicable el règim fiscal establert al Títol II de la Llei 49/2002. 

D'aquesta manera es compleix el requeriment exigit en l'article 3.6è de la Llei 49/2002, que 

determina que en cas de dissolució, el patrimoni de les entitats que optin per gaudir dels beneficis 

fiscals previstos en la Llei. 

 

18. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 

En els apartats següents s’exposen fets rellevants esdevinguts entre el 31 de desembre de 2014 i la 

data de formulació dels comptes anuals, no havent cap altre fet posterior significatiu del que hagi 

d’informar-se a la memòria. 

Aquests comptes anuals han estat formulats el 28 d’abril 2015, dins del termini establert en l’article 
333-9 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya. 
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1.6 Informe d’auditoria 
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2. Seguiment pressupostari 2014 
 
 

2.1 Resultat d’explotació de l’exercici 2014 
 
A 31 de desembre de l’exercici 2014 la Fundació presenta un resultat d’explotació positiu en 

695€, en el qual s’hi inclou l’aportació de l’Ajuntament per import de 76.022€. El resultat EBT 

sense  incloure  l’aportació  és  negatiu  en  75.327€,  el  que  suposa  una  desviació  favorable 

respecte el pressupost en 92.436€. 

 

 

L’increment  obtingut  en  els  ingressos  per  matrícules  de  grau  (415.432€)  dels  estudis  de 

Mecatrònica, Audiovisuals,  Infermeria  i ADE principalment, permet  compensar  la disminució 

d’ingressos  per  altres  activitats  com  formació  contínua  (‐169.829€),  i  l’increment  de  les 

despeses de personal (‐135.177€).  

A  més,  cal  tenir  en  compte  que  tot  i  la  reducció  significativa  de  l’aportació  municipal  (‐

91.741€), finalment s’obté un resultat anual ajustat a 695€. 

 

Concepte Pressupost 
Des 2014

Execució 
Des 2014

Desviació % Desv

   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 10.711.021 10.925.632 214.612 2,0%

      Prestació de serveis 10.711.021 10.925.632 214.612 2,0%

Matrícula formació reglada 9.528.393 9.943.825 415.432 4,4%

Matrícules formació continua 355.075 185.246 -169.829 -47,8%

Matrícules màster 129.172 118.573 -10.599 -8,2%

Serveis a empreses 448.150 408.736 -39.414 -8,8%

Altres 250.231 269.252 19.022 7,6%

   ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 703.215 705.966 2.751 0,4%

      Ingressos accessoris i gestió corrent 199.286 232.463 33.177 16,6%

      Subvencions d'explotació 503.929 473.503 -30.426 -6,0%

   DESPESES PERSONAL -6.986.873 -7.122.050 -135.177 1,9%

      Sous i salaris -5.333.751 -5.428.885 -95.133 1,8%

      Càrregues socials -1.653.121 -1.693.165 -40.044 2,4%

   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -4.545.656 -4.518.261 27.395 -0,6%

      Serveis exteriors -3.996.974 -4.017.733 -20.759 0,5%

      Tributs -54.714 -92.530 -37.816 69,1%

      Altres despeses -446.758 -394.933 51.825 -11,6%

      Altres despeses de gestió corrent -47.210 -13.065 34.145 -72,3%

   ALTRES RESULTATS 0 -5.275 -5.275 0,0%

RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT -118.293 -13.987 104.306 -88,2%

   SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES 93.074 100.768 7.695 8,3%

   AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT -142.283 -164.387 -22.104 15,5%

EBIT / BAII -167.502 -77.606 89.896 -53,7%

   INGRESSOS FINANCERS 6.860 32.001 25.141 366,5%

   DESPESES FINANCERES -7.120 -29.722 -22.602 317,4%

EBT / BAI -167.763 -75.327 92.436 -55,1%

      Subvencions corrents 167.763 76.022 -91.741 -54,7%

EBT/ BAI amb Subvencions 0 695 695 0,0%

BDI / BENEFICI NET 0 695 695 0,0%
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Principals desviacions d’ingressos i despeses. Variacions respecte l’exercici anterior. 

Les diferents partides d’INGRESSOS presenten les següents desviacions i variacions: 

 

 

A destacar l’execució dels ingressos per matrícules de formació reglada, que s’incrementen un 

4%  respecte  el pressupost  (415.000€),  i un  25%  respecte  l’exercici  anterior  (2.019.000€).  El 

detall de la desviació anual per escoles és el següent: 

 

Comentar que s’aplica el mateix criteri en  l’enregistrament dels  ingressos per matrícules que 

en anys anteriors. Els estudis que pertanyen al centre adscrit de la UPC es periodifiquen en 12 

mesos,  pels  10 mesos  que  s’apliquen  als  estudis  del  centre  adscrit  de  la  UPF.  Es  preveu 

modificar el criteri d’enregistrament a partir del curs 2015/16. 

 

Pel que  fa als  ingressos per  formació contínua  i de prestació de serveis a empreses, aquests 

presenten una desviació negativa per 170.000€ i 39.000€ respectivament.  

Les matrícules de  formació continua,  tot  i que experimenten un gran  increment respecte els 

ingressos  obtinguts  l’exercici  2013  (117.000€),  no  assoleixen  els  imports  pressupostats, 

principalment els cursos de Postgrau i el programa Xnergic. 

Pel  que  fa  als  ingressos  per  prestació  de  serveis  a  empreses,  disminueixen  respecte  el 

pressupost  en  un  9%  (39.000€).  Aquesta  partida  inclou  la  prestació  de  serveis  de  l’àmbit 

tecnològic (departament TT) que presenten una desviació negativa en 148.000€, i la gestió que 

es  fa de  la EPEL  inicialment no prevista en pressupost,  i que per  tant  suposa una desviació 

positiva  en  78.000€.  Respecte  l’exercici  anterior  existeix  també  una  disminució  degut 

principalment a la quantitat ingressada per la gestió de la EPEL, que s’ha reduït en 256.000€.  

Concepte Pressupost 
2014

Execució 
2014

Desviació % Desv Execució 
2013

Execució 
2014

Variació % Var

   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 10.711.021 10.925.632 214.612 2% 8.912.594 10.925.632 2.013.039 23%

Matrícula formació reglada 9.528.393 9.943.825 415.432 4% 7.925.158 9.943.825 2.018.667 25%

Matrícules formació continua 355.075 185.246 -169.829 -48% 68.100 185.246 117.147 172%

Matrícules màster 129.172 118.573 -10.599 -8% 113.227 118.573 5.347 5%

Serveis a empreses 448.150 408.736 -39.414 -9% 576.996 408.736 -168.260 -29%

Altres 250.231 269.252 19.022 8% 229.113 269.252 40.139 18%

   ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 703.215 705.966 2.751 0% 526.505 705.966 179.462 34%

      Ingressos accessoris i gestió corrent 199.286 232.463 33.177 17% 180.805 232.463 51.658 29%

      Subvencions d'explotació 503.929 473.503 -30.426 -6% 345.700 473.503 127.803 37%

TOTAL INGRESSOS EXPLOTACIÓ 11.414.236 11.631.599 217.363 2% 9.439.098 11.631.599 2.192.500 23%

Pressupost 
2014

Real 2014 Desviació %

ESCSE 3.371.098 3.519.996 148.898 4%
ESCS 2.420.785 2.465.958 45.174 2%
ESUPT 3.736.510 3.957.870 221.360 6%
TOTAL 9.528.393 9.943.825 415.432 4%
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Les  subvencions  a  l’explotació  presenten  una  desviació  negativa  respecte  el  pressupost  en 

30.400€,  però  una  variació  positiva  respecte  l’any  2013  en  128.000€.  Les  subvencions  a 

l’explotació  s’enregistren  seguint  el principi  comptable de  correlació d’ingressos  i despeses. 

Així doncs, els ingressos s’enregistren tan bon punt es produeix la despesa que financen.  

 

Les diferents partides de DESPESES presenten les següents desviacions i variacions: 

 

 

La  despesa  de  personal,  que  és  la  més  significativa,  es  veu  incrementada  respecte  el 

pressupost  en  un  2%  (135.000€),  i  respecte  l’exercici  2013  en  un  6%  (414.000€).  La  ràtio 

d’aquesta despesa respecte el total dels  ingressos és del 61%, tal  i com s’havia pressupostat, 

alhora que suposa una reducció significativa respecte del 2013, que suposava el 71%. El detall 

de la desviació anual per àrees, és la següent: 

 

L’increment del 2%  es deu principalment  al departament de  l’ESCSE,  el qual presentava un 

pressupost erroni inferior a la despesa real. Les desviacions existents a Campus i Parc responen 

a la mobilitat interdepartamental del personal assignat inicialment a cadascuna de les àrees. La 

desviació  de  l’àrea  Corporació,  que  correspon  majoritàriament  a  despeses  d’àmbit  més 

general, es detallen en el següent punt de l’informe. 

 

Les altres despeses d’explotació presenten una desviació favorable molt poc significativa (1%) 

degut a la compensació que es produeix entre les diferent partides.  

En les despeses per Serveis exteriors es produeix un increment per 21.000€. Aquesta desviació 

es genera, per una banda, per una economia de despesa per Serveis professionals (128.000€) 

per serveis de col∙laboradors d’empresa no contractats (correlacionat amb una disminució dels 

Concepte Pressupost 
2014

Execució 
2014

Desviació % Desv Execució 
2013

Execució 
2014

Variació % Var

   DESPESES PERSONAL -6.986.873 -7.122.050 -135.177 2% -6.707.753 -7.122.050 -414.297 6%

      Sous i salaris -5.333.751 -5.428.885 -95.133 2% -5.145.625 -5.428.885 -283.260 6%

      Càrregues socials -1.653.121 -1.693.165 -40.044 2% -1.562.128 -1.693.165 -131.037 8%

   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -4.545.656 -4.518.261 27.395 -1% -3.699.293 -4.518.261 -818.969 22%

      Serveis exteriors -3.996.974 -4.017.733 -20.759 1% -3.304.004 -4.017.733 -713.729 22%

      Tributs -54.714 -92.530 -37.816 69% -71.369 -92.530 -21.161 30%

      Altres despeses -493.968 -407.998 85.970 -17% -323.920 -407.998 -84.079 26%

   ALTRES RESULTATS 0 -5.275 -5.275 0% 0 -5.275 -5.275 0%

TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ -11.532.529 -11.645.586 -113.057 1% -10.407.045 -11.645.586 -1.238.540 12%

Pressupost 
2014 Real 2014 Desviació %

ACADÈMIA -4.306.601 -4.359.048 -52.447 1%
ESCS -741.328 -747.975 -6.647 1%

ESCSE -1.310.107 -1.365.456 -55.349 4%
ESUPT -2.255.166 -2.245.617 9.549 0%

CAMPUS -881.369 -961.198 -79.829 9%
PARC -507.917 -448.762 59.156 -12%
CORPORACIÓ -1.290.986 -1.353.042 -62.056 5%
TOTAL -6.986.873 -7.122.050 -135.177 2%
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ingressos per l’activitat), i per altra banda, es produeix un increment significatiu en la despesa 

per serveis bancaris (80.000€) generada per la gestió dels préstecs sol∙licitats pels alumnes pel 

finançament de  la matrícula,  i un  increment en  la despesa de publicitat  (44.000€)  i software 

(34.000€). 

En  concepte  de  Tributs  es  produeix  un  increment  per  38.000€  degut  a  l’ajustament  de  la 

prorrata d’iva  (15.000€), a  la  regularització de  l’IBI del 2012  (8.600€)  i per diferències en  la 

previsió de l’IBI del 2014.  

En concepte d’Altres despeses es produeix una economia per 86.000€ degut principalment a la 

disminució  de  la  contractació  de  becaris  (111.000€),  la  no  concessió  d’ajudes  a  entitats 

previstes pel departament d’Empresa (25.000€) i l’increment de despeses per beques Erasmus 

(57.000€), les quals tenen la seva contrapartida d’ingressos. 

 
 

2.2 Anàlisi analític per àrees d’activitat 
 
Estructura analítica departamental 

A nivell resumit, aquesta és l’estructura analítica de l’entitat per àrees i departaments: 

 

En  l’annex de  l’informe s’adjunta el gràfic global amb  l’estructura analítica departamental  i el 

detall dels projectes desenvolupats per àrees de la Fundació. 

 

Per àrees d’activitat, els resultats EBITDA i EBT abans de subvencions obtinguts han estat els 

següents: 

 

 

 

Pressupost Execució Desviació

ACADÈMIA 4.540.969 4.795.264 254.296
CAMPUS -2.232.641 -2.650.116 -417.475
PARC -684.959 -375.816 309.143
CORPORACIÓ -1.741.661 -1.783.319 -41.658

RESULTAT EBITDA -118.293 -13.987 104.306

Pressupost Execució Desviació

ACADÈMIA 4.540.969 4.795.264 254.296
CAMPUS -2.226.341 -2.647.205 -420.864
PARC -684.959 -376.024 308.935
CORPORACIÓ -1.797.431 -1.847.362 -49.931

RESULTAT EBT -167.763 -75.327 92.436
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Aquests resultats no  inclouen  l’aportació de  l’Ajuntament, que s’ha vist reduïda en 91.741€,  i 

que  s’ha  enregistrat  per  un  total  de  76.022€,  inferior  en  un  88%  respecte  el  2013. 

Analíticament  s’enregistra  a  l’àrea  de  PARC,    donat  que  finança  el  departament  “Teixit 

Productiu”  integrat per dues persones  i mitja en contracte  laboral  indefinit,  les quals presten 

amb exclusivitat aquest servei subcontractat. 

Si incloem l’aportació municipal el resultat final passa a ser positiu en 695€. 

La  desviació  favorable  de  les  àrees  d’Acadèmia  i  Parc  permeten  compensar  la  desviació 

desfavorable de l’àrea de Campus. Seguidament analitzem aquests resultats per departaments 

per tal d’obtenir un detall més acurat d’aquestes desviacions obtingudes. 

 

Àrea ACADÈMIA.  

S’hi contemplen els ingressos i despeses directes de l’activitat de formació reglada. El benefici 

obtingut l’any 2014 és favorable per import de 4,8M/€ i superior al previst en 254.000€. 

 

Es produeix un increment en els ingressos per matrícules en un 4% respecte el pressupost, així 

com un increment proporcional de les despeses de personal i altres d’explotació, que inclouen 

la  contractació  de  professionals  docents.  La  ràtio  d’aquestes  despeses  de  personal  docent 

sobre els ingressos per matrícules es manté al 48% tant en el pressupost com a la previsió de 

tancament.  

A  nivell  d’ingressos  per matrícules,  la  desviació  pressupostària  del  4%  es  desglossa  en  el 

següent detall per estudis: 

Pressupost Execució Desviació %

   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 9.907.796 10.342.348 434.553 4%

Matrícules formació reglada 9.528.393 9.943.825 415.432 4%
Matrícules formació continua 1.701 1.701

Matrícules màster 129.172 118.573 -10.599 -8%
Serveis a empreses 8.997 8.997

Altres 250.231 269.252 19.022 8%
   ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 258.852 308.121 49.269 19%

      Ingressos accessoris i gestió corrent 191.786 202.835 11.048 6%

      Subvencions d'explotació 67.066 105.286 38.221 57%

   DESPESES PERSONAL -4.306.601 -4.359.048 -52.447 1%

      Sous i salaris -3.307.635 -3.364.271 -56.637 2%

      Càrregues socials -998.966 -994.777 4.190 0%

   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -1.319.078 -1.496.687 -177.609 13%

      Serveis exteriors -1.113.449 -1.284.324 -170.875 15%

      Tributs -2.373 -2.943 -570 24%

      Altres despeses -203.256 -209.420 -6.164 3%

   ALTRES RESULTATS 530 530

RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT 4.540.969 4.795.264 254.296 6%

BDI / BENEFICI NET 4.540.969 4.795.264 254.296 6%

Total ACADÈMIA
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I la distribució per escoles és la següent: 

 

 

L’’increment interanual és també visiblement significatiu: 

 

 

Pressupost 
2014

Real 2014 Desviació %

ADM.EMPRESES 1.571.463 1.620.081 48.617 3%
TURISME 295.686 295.947 260 0%
DOBLE TITULACIÓ ADE+TUR 443.296 482.339 39.043 9%
MARQUETING 637.439 690.092 52.654 8%
DOBLE TITULACIÓ ADE+MARQ 317.438 359.100 41.662 13%
LOGISTICA 105.776 72.438 -33.338 -32%
TOTAL ESCSE 3.371.098 3.519.996 148.898 4%

INFERMERIA 1.390.116 1.444.535 54.419 4%
CAFE 1.030.668 1.021.423 -9.245 -1%
TOTAL ESCS 2.420.785 2.465.958 45.174 2%

ELECTRÓNICA/MECATRÒNICA 810.153 908.279 98.126 12%
AUDIOVISUALS 2.486.757 2.570.228 83.471 3%
INFORMATICA 367.426 387.004 19.578 5%
VIDEOJOCS 72.174 92.358 20.185 28%
TOTAL ESUPT 3.736.510 3.957.870 221.360 6%

TOTAL 9.528.393 9.943.825 415.432 4%
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Com s’ha comentat en el punt anterior, no s’aplica el canvi de criteri en l’enregistrament dels 

ingressos  per  matrícules  pels  estudis  adscrits  a  la  UPF,  ja  que  suposaria  una  disminució 

considerable dels mateixos. 

 

Dins  l’àrea d’Acadèmia a nivell de departaments, els  resultats esperats a  final d’any  són els 

següents: 

 

 

Pel que  fa a  l’ESCS,  la desviació  favorable en 62.000€ es deu principalment a un  increment 

dels ingressos per matrícules per 45.000€, un increment en ingressos per Recerca per 13.000€, 

i una disminució en  la previsió de morosos per 19.000€. Per altra banda,  s’incrementen  les 

despeses de serveis bancaris per préstecs per import de 16.000€.  

De  l’ESCSE s’obté una desviació favorable en 52.000€ deguda per una banda a un  increment 

dels  ingressos per matrícules per 149.000€  i un  increment de subvencions per 35.000€  (dels 

quals 16.000€ corresponen a Recerca),  i per altra banda a un  increment de  les despeses de 

personal per ‐98.000€ (personal en plantilla + personal docent extern) i de despeses bancàries 

per comissions per la gestió del préstec de les matrícules per 30.000€. 

Per  últim,  a  l’ESUPT  té  una  desviació  favorable  en  140.000€  deguda  a  un  increment  de 

matrícules per import de 221.000€ que es veu minorada per un increment en les despeses per 

serveis bancaris per  la gestió del préstecs a  les matrícules per 34.000€, un  increment en  les 

despeses per serveis acadèmics de l’UPC per 20.000€ i un increment de la dotació de morosos 

per import de 12.000€ 

En conclusió, l’àrea acadèmica obté un resultat d’explotació positiu per import de 4,8 M/€, el 

que suposa una desviació favorable respecte el pressupost per import de 254.000€.  

 

Pressupost Execució Desviació Pressupost Execució Desviació Pressupost Execució Desviació

   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 2.526.652 2.575.498 48.845 3.531.646 3.693.377 161.731 3.849.497 4.073.474 223.977

Matrícules formació reglada 2.420.785 2.465.958 45.174 3.371.098 3.519.996 148.898 3.736.510 3.957.870 221.360

Matrícules formació continua 1.210 1.210 491 491

Matrícules màster 43.519 43.889 370 85.654 74.684 -10.970

Serveis a empreses 3.736 3.736 3.300 3.300 1.961 1.961

Altres 62.349 61.914 -435 74.895 94.186 19.292 112.987 113.152 165

   ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 61.197 70.673 9.476 64.814 102.804 37.990 132.841 134.645 1.803

      Ingressos accessoris i gestió corrent 41.067 37.013 -4.054 43.150 46.156 3.006 107.569 119.665 12.096

      Subvencions d'explotació 20.130 33.660 13.530 21.664 56.648 34.984 25.272 14.979 -10.293

   DESPESES PERSONAL -741.328 -747.975 -6.647 -1.310.107 -1.365.456 -55.349 -2.255.166 -2.245.617 9.549

      Sous i salaris -560.584 -574.441 -13.858 -1.003.636 -1.049.597 -45.961 -1.743.415 -1.740.232 3.182

      Càrregues socials -180.744 -173.533 7.211 -306.471 -315.859 -9.389 -511.752 -505.385 6.367

   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -386.489 -376.755 9.734 -402.313 -494.677 -92.364 -530.276 -625.255 -94.979

      Serveis exteriors -344.601 -351.088 -6.487 -310.076 -392.511 -82.435 -458.773 -540.725 -81.952

      Tributs -2.373 -2.943 -570

      Altres despeses -39.516 -22.724 16.792 -92.237 -102.166 -9.929 -71.503 -84.529 -13.027

   ALTRES RESULTATS 530 530

RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT 1.460.032 1.521.971 61.939 1.884.040 1.936.046 52.006 1.196.897 1.337.247 140.350

BDI / BENEFICI NET 1.460.032 1.521.971 61.939 1.884.040 1.936.046 52.006 1.196.897 1.337.247 140.350

ESCS ESCSE ESUPT
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Àrea CAMPUS. 

Aquesta àrea engloba els departaments que donen servei a la universitat, així com el Centre de 

transferència  tecnològica  (CTT)  i  el  departament  de  Formació  Permanent  o  extensió 

universitària (EXT). Amb excepció de CTT  i EXT, parlem doncs de projectes que en principi no 

generen  ingressos  però  que  suposen  un  valor  afegit  per  a  la  universitat,  o  que  suporten 

l’estructura de  la mateixa. Aquest  són: Gestió acadèmica,  la Biblioteca,  la Digital Factory,  la 

UACU o Internacional i Carreres Professionals, així com el projecte Xnergic. 

 

El  resultat  2014  d’aquesta  àrea  presenta  un  dèficit  de  2,6 M/€,  que  suposa  una  desviació 

desfavorable respecte el pressupost per import en 421.000€.  

 

Aquest dèficit es reparteix per departaments de la següent manera: 

 

El departament d’Estructura universitària, que per naturalesa  ja és deficitària,  incrementa el 

seu  dèficit  degut  a  l’aposta  per  serveis  que  pretenen millorar  els  serveis  a  estudiants  i  la 

captació de nous estudiants, mitjançant projectes com  Internacional  i Carreres professionals, 

UACU o  la Digital Factory. En el cas del Centre de  transferència  tecnològica  i de  la Formació 

Pressupost Execució Desviació

   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 702.075 379.973 -322.102

Matrícules formació continua 355.075 180.640 -174.435

Serveis a empreses 347.000 199.333 -147.667

   ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 113.774 113.674 -100

      Ingressos accessoris i gestió corrent 7.500 17.932 10.432

      Subvencions d'explotació 106.274 95.742 -10.532

   DESPESES PERSONAL -881.369 -961.198 -79.829

      Sous i salaris -664.757 -725.249 -60.491

      Càrregues socials -216.612 -235.949 -19.338

   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -2.167.121 -2.172.628 -5.507

      Serveis exteriors -1.898.567 -1.954.008 -55.441

      Tributs -48.468 -67.895 -19.427

      Altres despeses -220.086 -150.725 69.361

   ALTRES RESULTATS -9.937 -9.937

RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT -2.232.641 -2.650.116 -417.475

EBIT / BAII -2.232.641 -2.650.116 -417.475

   INGRESSOS FINANCERS 6.300 2.911 -3.389

EBT / BAI -2.226.341 -2.647.205 -420.864

EBT/ BAI amb Subvencions -2.226.341 -2.647.205 -420.864

BDI / BENEFICI NET -2.226.341 -2.647.205 -420.864

Total CAMPUS

Departaments Pressupost Execució Desviació
Estructura Universitària -2.230.853 -2.463.082 -232.229
Centre de Transferència Tecnològica 2.434 -120.565 -122.999
Formació Permanent 2.079 -63.558 -65.636
Total BDI / Benefici Net CAMPUS -2.226.341 -2.647.205 -420.864
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Permanent, no s’han complert els objectius  fixats en quant al nivell d’ingressos,  i  lligat al  fet 

que suporten una estructura de despeses fixa, presenten a final d’any una desviació deficitària 

en 232.000€, 123.000€ i 66.000€ respectivament.  

 

Dins l’Àrea de Campus a nivell de departaments, els resultats anuals són els següents: 

 

 

‐ Estructura Universitària (UNI) 

Aquest departament inclou projectes molt diversos de servei a la comunitat universitària.  

Pressupost Execució Desviació Pressupost Execució Desviació Pressupost Execució Desviació

   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 156.200 54.980 -101.220 354.000 212.208 -141.792 191.875 112.785 -79.090

Matrícules formació continua 156.200 54.980 -101.220 7.000 12.875 5.875 191.875 112.785 -79.090

Serveis a empreses 347.000 199.333 -147.667

   ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 31.474 99.269 67.795 82.300 9.405 -72.895 5.000 5.000

      Ingressos accessoris i gestió corrent 7.500 17.932 10.432

      Subvencions d'explotació 23.974 81.337 57.363 82.300 9.405 -72.895 5.000 5.000

   DESPESES PERSONAL -521.994 -633.602 -111.607 -359.375 -315.606 43.769 -11.990 -11.990

      Sous i salaris -390.772 -475.733 -84.961 -273.985 -239.041 34.944 -10.474 -10.474

      Càrregues socials -131.223 -157.869 -26.646 -85.389 -76.565 8.824 -1.516 -1.516

   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -1.902.833 -1.976.704 -73.871 -74.492 -26.572 47.920 -189.796 -169.353 20.444

      Serveis exteriors -1.659.391 -1.752.549 -93.159 -51.380 -38.716 12.664 -187.796 -162.742 25.054

      Tributs -48.016 -67.335 -19.319 -452 -560 -109

      Altres despeses -195.426 -156.819 38.607 -22.660 12.705 35.365 -2.000 -6.610 -4.610

   ALTRES RESULTATS -9.937 -9.937

RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT -2.237.153 -2.465.994 -228.840 2.434 -120.565 -122.999 2.079 -63.558 -65.636

EBIT / BAII -2.237.153 -2.465.994 -228.840 2.434 -120.565 -122.999 2.079 -63.558 -65.636

   INGRESSOS FINANCERS 6.300 2.911 -3.389

EBT / BAI -2.230.853 -2.463.082 -232.229 2.434 -120.565 -122.999 2.079 -63.558 -65.636

EBT/ BAI amb Subvencions -2.230.853 -2.463.082 -232.229 2.434 -120.565 -122.999 2.079 -63.558 -65.636

BDI / BENEFICI NET -2.230.853 -2.463.082 -232.229 2.434 -120.565 -122.999 2.079 -63.558 -65.636

FORMACIÓ PERMANENTCTT_ILUNIVERSITAT SUPORT
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El resultat obtingut és deficitari en 2,5 M/€, el que suposa una desviació desfavorable per 

import de 232.000€ respecte el pressupost.  

El detall d’aquesta desviació per projectes, és el següent: 

 

 

S’evidencia  l’aposta  per  tot  el  que  suposa  un  valor  afegit  pels  estudiants.  Així,  l’edifici 

universitari incrementa el seu dèficit per obres no previstes com l’adaptació dels espais de 

recepció per tal de donar visibilitat als serveis vers l’alumnat, i també s’executen les obres 

d’adequació de  les oficines dels departaments de  gestió  general de  l’entitat  a  la planta 

Pressupost Execució Desviació

   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 156.200 54.980 -101.220

Matrícules formació continua 156.200 54.980 -101.220

Serveis a empreses

   ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 31.474 99.269 67.795

      Ingressos accessoris i gestió corrent 7.500 17.932 10.432

      Subvencions d'explotació 23.974 81.337 57.363

   DESPESES PERSONAL -521.994 -633.602 -111.607

      Sous i salaris -390.772 -475.733 -84.961

      Càrregues socials -131.223 -157.869 -26.646

   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -1.902.833 -1.976.704 -73.871

      Serveis exteriors -1.659.391 -1.752.549 -93.159

      Tributs -48.016 -67.335 -19.319

      Altres despeses -195.426 -156.819 38.607

   ALTRES RESULTATS -9.937 -9.937

RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT -2.237.153 -2.465.994 -228.840

EBIT / BAII -2.237.153 -2.465.994 -228.840

   INGRESSOS FINANCERS 6.300 2.911 -3.389

EBT / BAI -2.230.853 -2.463.082 -232.229

EBT/ BAI amb Subvencions -2.230.853 -2.463.082 -232.229

BDI / BENEFICI NET -2.230.853 -2.463.082 -232.229

UNIVERSITAT SUPORT

Pressupost Execució Desviació %
Acte graduació/inaguració -2.100 -4.623 -2.523 1%
BIBLIOTECA -171.809 -172.692 -883 0%
CAPTACIO ALUMNES -69.215 -63.756 5.460 -2%
EDIFICI UNIVERSITARI -1.196.767 -1.282.975 -86.208 37%
GESTIÓ ACADÈMICA -351.883 -352.787 -904 0%
INNOEMPREN UNIVERSITARI 3.550 -2.126 -5.676 2%
INTERNACIONAL+CCPP -143.423 -174.180 -30.757 13%
SALÓ ENSENYAMENT -55.500 -70.428 -14.928 6%
SUPORT UNIVERSITARI -46.552 -50.401 -3.849 2%
UACU COMUNITAT UNIVERSITARIA -58.848 -91.917 -33.069 14%
UNISANTES -2.630 -5.353 -2.723 1%
UTD- TECNODIDACTICA UNITAT -133.236 -142.174 -8.938 4%
XNERGIC -2.440 -49.671 -47.232 20%
EBT Estructura Universitària -2.230.853 -2.463.082 -232.229 100%

Estructura Universitària
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baixa  de  l’edifici  universitari.  A  part,  s’han  intensificat  els  esforços  per  tot  el  que  és 

promoció dels mateixos estudis amb el Saló de  l’ensenyament  i el programa Xnergic, que 

no  assoleix  el  nivell  d’ingressos  esperat.  Pel  que  fa  a  departaments  com  UACU  i 

Internacional  i  Carreres  professionals,  s’ha  fet  un  esforç  per  potenciar  els  serveis  que 

presten  als  estudiants  incrementant  el  capital  humà,  l’oferta  de  beques  a  l’estranger,  i 

altres com la nova web i app per Alumni. 

 

‐ Centre de Transferència Tecnològica (CTT) 

Aquest departament  inclou els projectes del Centre de Competències d’Integració  (CCI), 

Centre de Coneixement Urbà (CCU) i el NetLab. 

 

 

El  resultat  d’explotació  suposa  un  dèficit  per  import  de  121.000€  motivat  per  la  no 

execució dels  ingressos previstos,  i una estructura de despesa  fixa que principalment és 

personal amb contracte laboral indefinit. 

Tot i l’increment dels ingressos totals respecte l’exercici anterior en un 6% i la disminució 

de  les  despeses  en  un  14%,  no  és  suficient  per  generar  un marge  d’explotació  positiu. 

Detallat per projectes, els resultats són els següents: 

 

Pressupost Execució Desviació

   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 354.000 212.208 -141.792

Matrícules formació continua 7.000 12.875 5.875

Serveis a empreses 347.000 199.333 -147.667

   ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 82.300 9.405 -72.895

      Subvencions d'explotació 82.300 9.405 -72.895

   DESPESES PERSONAL -359.375 -315.606 43.769

      Sous i salaris -273.985 -239.041 34.944

      Càrregues socials -85.389 -76.565 8.824

   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -74.492 -26.572 47.920

      Serveis exteriors -51.380 -38.716 12.664

      Tributs -452 -560 -109

      Altres despeses -22.660 12.705 35.365

RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT 2.434 -120.565 -122.999

EBIT / BAII 2.434 -120.565 -122.999

EBT / BAI 2.434 -120.565 -122.999

EBT/ BAI amb Subvencions 2.434 -120.565 -122.999

BDI / BENEFICI NET 2.434 -120.565 -122.999

CTT_IL

Projectes Pressupost Execució Desviació
CCI 23.852 -14.726 -38.578
CCU 7.340 -2.300 -9.640
NETLAB 28.756 -50.504 -79.259
TT Estructura -57.514 -53.036 4.478
TOTAL BDI / BENEFICI NET 2.434 -120.565 -122.999
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TT  General  inclou  les  despeses  de  l’estructura  del  departament  (el  sou  del  cap  de 

departament,  despesa  pel  lloguer  del  local  i  aparcament,  subministraments,  tributs  i 

telèfon). Aquestes despeses suposen un 24% del total dels ingressos de la unitat. 

 

‐ Formació Permanent (EXT) 

Aquest  departament  inclou  els  projectes  de  Formació  contínua,  Universitat  d’estiu  i  la 

formació en modalitat de Postgraus que s’ofereixen.  

 

 

Aquest departament  tanca  l’exercici amb un dèficit d’explotació per  import de 64.000€ 

que  es  deu  principalment  als  cursets  de  formació  contínua,  on  s’imputa  les  despeses 

d’estructura  del  departament.  Aquestes  despeses  d’estructura  la  formen  la  gestió  i 

coordinació  del  departament  (34.000€),  la  subcontractació  externa  a  Cetemmsa  de  la 

gestió  acadèmica  dels  cursos  (18.000€),  i  el  suport  dels  becaris  contractats  (5.700€).  El 

resultat d’aquesta activitat no genera el marge suficient per cobrir aquestes despeses, que 

pugen 57.700€ i suposen el 49% dels ingressos. 

Tot  i  així,  cal  remarcar  que  es  produeix  un  increment  notable  dels  ingressos  d’aquesta 

activitat respecte el 2013, passant de facturar 9.500€ a 113.000€, i que la despesa directa 

per docència passa del 81% al 64% dels ingressos. 

El resultat detallat per projectes és el següent: 

 

 

Pressupost Execució Desviació
   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 191.875 112.785 -79.090
      Prestació de serveis 191.875 112.785 -79.090
   ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 5.000 5.000
      Subvencions d'explotació 5.000 5.000
   DESPESES PERSONAL -11.990 -11.990
      Sous i salaris -10.474 -10.474
      Càrregues socials -1.516 -1.516
   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -189.796 -169.353 20.444
      Serveis exteriors -187.796 -162.742 25.054
      Altres despeses -2.000 -6.610 -4.610
RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT 2.079 -63.558 -65.636
EBIT / BAII 2.079 -63.558 -65.636
EBT / BAI 2.079 -63.558 -65.636
EBT/ BAI amb Subvencions 2.079 -63.558 -65.636
BDI / BENEFICI NET 2.079 -63.558 -65.636

FORMACIÓ PERMANENT

Projectes Pressupost Execució Desviació
FORMACIÓ CONTINUA 46 -59.485 -59.531
POSTGRAUS 148 2.895 2.747
UNIVERSITAT D'ESTIU 1.885 -6.968 -8.852
TOTAL BDI / BENEFICI NET 2.079 -63.558 -65.636
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Àrea PARC. 

Àrea  de  suport  a  l’empresa  i  a  l’emprenedoria. Ofereix  diferents  serveis  d’assessorament  i 

acompanyament a  les empreses, així com  formació  i  recerca de  finançament, amb  l’objectiu 

d’assolir l’èxit empresarial. 

 

El  resultat  EBT  d’aquesta  àrea  és  deficitari  en  376.000€,  tot  i  que  la  desviació  respecte  el 

pressupost  és  favorable  en  309.000€. Mitjançant  l’aportació  de  l’Ajuntament, minorada  en 

92.000€,  permet  ajustar  el  BDI  obtenint  un  resultat  deficitari  en  300.000€,  i  una  desviació 

favorable en 217.000€. 

La desviació desfavorable dels  ingressos per subvencions a  l’explotació, permet una reducció 

en  la despesa externa contractada, però no permet cobrir  la despesa  fixa de  l’estructura del 

departament.  Tot  i  així,  la  despesa  de  personal  disminueix  respecte  el  pressupost  a 

conseqüència de la reubicació/trasllat de part de l’equip a altres departaments.  

 

 

Pressupost Execució Desviació

   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 60.900 82.282 21.382

Matrícules formació continua 2.905 2.905

Serveis a empreses 60.900 79.377 18.477

   ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 305.469 258.099 -47.369

      Ingressos accessoris i gestió corrent 11.514 11.514

      Subvencions d'explotació 305.469 246.586 -58.883

   DESPESES PERSONAL -507.917 -448.762 59.156

      Sous i salaris -387.623 -340.418 47.205

      Càrregues socials -120.294 -108.343 11.951

   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -543.411 -267.436 275.975

      Serveis exteriors -503.292 -241.549 261.742

      Tributs -2.739 -3.575 -835

      Altres despeses -37.380 -22.312 15.068

RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT -684.959 -375.816 309.143

EBIT / BAII -684.959 -375.816 309.143

   DESPESES FINANCERES -208 -208

EBT / BAI -684.959 -376.024 308.935

      Subvenció Ajuntament 167.763 76.022 -91.741

EBT/ BAI amb Subvencions -517.197 -300.002 217.194

BDI / BENEFICI NET -517.197 -300.002 217.194

Total PARC
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Àrea CORPORACIÓ. 

Àrea transversal que engloba tots els departaments de gestió de  la Fundació: des de direcció 

general, Secretaria, Recursos humans, Administració i finances, Infraestructures, Màrqueting  i 

comunicació, fins al Comitè. 

 

El resultat d’explotació presenta una desviació desfavorable per import de 50.000€ ja que, tot i 

la desviació favorable generada per el  ingrés obtingut per  la gestió de  la EPEL que no estava 

previst, l’increment en despeses de personal i serveis exteriors han estat superiors.  

 

L’increment previst en la despesa de personal es deu al següent detall de conceptes: 

 

Pressupost Execució Desviació

   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 40.250 121.028 80.778

      Serveis a empreses 40.250 121.028 80.778

   ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 25.120 26.072 952

      Ingressos accessoris i gestió corrent 183 183

      Subvencions d'explotació 25.120 25.889 769

   DESPESES PERSONAL -1.290.986 -1.353.042 -62.056

      Sous i salaris -973.736 -998.947 -25.210

      Càrregues socials -317.249 -354.096 -36.846

   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -516.046 -581.509 -65.464

      Serveis exteriors -481.666 -537.851 -56.185

      Tributs -1.134 -18.117 -16.983

      Altres despeses -33.246 -25.542 7.704

   ALTRES RESULTATS 4.132 4.132

RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT -1.741.661 -1.783.319 -41.658

   SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES 93.074 100.768 7.695

   AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT -142.283 -164.387 -22.104

EBIT / BAII -1.790.871 -1.846.938 -56.067

   INGRESSOS FINANCERS 560 29.090 28.530

   DESPESES FINANCERES -7.120 -29.514 -22.394

EBT / BAI -1.797.431 -1.847.362 -49.931

EBT/ BAI amb Subvencions -1.797.431 -1.847.362 -49.931

BDI / BENEFICI NET -1.797.431 -1.847.362 -49.931

CORPORACIÓ

Concepte Import

Ajustos per indemnitzacions -21.755

Noves contractacions 28.020

Complements i millores 27.928

Assegurança personal 13.067

Prevenció de riscos laborals 7.752

Altres ajustaments 6.317

Total 61.329
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L’increment  previst  en  les  despeses  d’explotació  per  serveis  exteriors  és  degut  als  serveis 

professionals del departament de màrqueting  i  comunicació que pressupostàriament es van 

preveure íntegrament al departament d’Empresa, i a despeses no previstes en pressupost com 

l’estudi de llocs de treball i a l’ajustament negatiu per la prorrata d’iva.  

Per altra banda, l’increment d’ingressos financers derivats dels interessos cobrats a la EPEL en 

concepte  dels  ajuts  de  caixa  concedits,  es  compensen  amb  les  despeses  financeres  dels 

interessos dels ajuts de caixa que l’Ajuntament ha concedit a la Fundació.  

 

 

Altres desviacions d’ingressos i despeses a nivell global 

Procedim a analitzar altres partides d’ingressos i/o despeses: 

 

‐ PUBLICITAT I PROPAGANDA 

Les despeses en publicitat  i propaganda, actes de  celebració  i  fires han estat per  import de 

415.717€, i per tant presenten una desviació desfavorable respecte el pressupost per valor de 

35.165€.  

El detall de l’execució per departaments és la següent: 

 

 

El 36% del total de la despesa es destina íntegrament a la captació de nous alumnes i un 31% a 

la promoció genèrica de la marca Tecnocampus. Tot i que existeix una desviació desfavorable 

en  formació  permanent  (que  engloba  la  promoció  de  Postgraus  i  universitat  d’estiu  entre 

d’altres), aquesta únicament representa un 8% del total. 

La despesa executada a setembre per àrees, presenta la següent distribució: 

 

Departament Pressupost Execució Desviació

CREACIO EMPRESES -15.000 -5.876 9.124

ESCS -12.800 -16.941 -4.141

EUM -27.500 -28.264 -764

EUPMT -21.500 -20.925 575

FORMACIÓ PERMANENT -14.700 -35.075 -20.375

GENERAL -103.052 -129.789 -26.737

GENERAL EMPRESA -3.868 -3.868

SERVEIS A EMPRESES -19.000 -14.051 4.949

TEIXIT PRODUCTIU -16.500 -11.046 5.454

UNIVERSITAT SUPORT -150.500 -149.882 618

Total -380.552 -415.717 -35.165
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‐ DESPESA DE PERSONAL 

Pel que fa a la despesa del PERSONAL LABORAL en plantilla, s’ha incrementat un 2% respecte 

el pressupost inicialment previst. El detall per àrees és el següent: 

 

 

En referència al personal de  l’àrea d’Acadèmia, cal mirar  la despesa de personal  incorporant 

els DOCENTS EXTERNS que s’enregistren a una partida comptable diferenciada. Així doncs,  la 

desviació de la despesa total prevista seria la següent: 

 

Aquesta despesa  suposa un 48% del  total d’ingressos per matrícules,  i no presenta  variació 

respecte el % pressupostat. 

 

Per escoles, el detall és el següent: 

Pressupost 
2014

Real 2014 Desviació %

ACADÈMIA -4.306.601 -4.359.048 -52.447 1%
ESCS -741.328 -747.975 -6.647 1%

ESCSE -1.310.107 -1.365.456 -55.349 4%
ESUPT -2.255.166 -2.245.617 9.549 0%

CAMPUS -881.369 -961.198 -79.829 9%
PARC -507.917 -448.762 59.156 -12%
CORPORACIÓ -1.290.986 -1.353.042 -62.056 5%
TOTAL -6.986.873 -7.122.050 -135.177 2%

Pressupost Execució Desviació
Personal laboral -4.306.601 -4.359.048 -52.447
Personal extern -334.474 -451.684 -117.211

Total Personal Acadèmia -4.641.075 -4.810.732 -169.658

Ingr matrícules (reglada+màsters) 9.657.565 10.062.398 404.833
% Personal / Ingr matrícules 48% 48%

Total ACADÈMIA
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En aquest cas l’increment dels ingressos per matrícules és del 2%, i el personal s’incrementa en 

un 8%. 

 

 

A  l’ESCSE  l’increment  dels  ingressos  per matrícules  és  del  4%,  per  un  increment  de  7%  en 

personal. 

 

 

En  el  cas  de  l’ESUPT  l’increment  dels  ingressos  per  matrícules  és  del  6%,  però  no  hi  ha 

increment en les despeses de personal 

 

Pel que fa a  la resta d’àrees, durant  l’any s’han efectuat una sèrie de canvis en  la gestió que 

han  provocat  una  mobilitat  interdepartamental  important  entre  el  personal  de  Parc  amb 

Campus i Corporació.  

Part  del  personal  que  inicialment  s’havia  imputat  a  Parc  s’ha  traslladat  als  departaments 

d’Internacional i Carreres Professionals que pertany a Campus, i Comunicació i Màrqueting que 

pertany a Corporació. Aquest fet genera una desviació favorable a l’àrea de Parc. 

Altres  desviacions  es  justifiquen  amb  ajustos  per  indemnitzacions  de  personal,  noves 

contractacions, assegurances, o altres gratificacions per complements o millores de categories 

de personal. 

Pressupost Execució Desviació
Personal laboral -741.328 -747.975 -6.647
Personal extern -67.847 -128.317 -60.470

Total Personal Acadèmia -809.174 -876.291 -67.117

Ingr matrícules (reglada+màsters) 2.464.303 2.509.847 45.544
% Personal / Ingr matrícules 33% 35%

ESCS

Pressupost Execució Desviació
Personal laboral -1.310.107 -1.365.456 -55.349
Personal extern -182.064 -224.536 -42.473

Total Personal Acadèmia -1.492.171 -1.589.993 -97.822

Ingr matrícules (reglada+màsters) 3.456.751 3.594.680 137.929
% Personal / Ingr matrícules 43% 44%

ESCSE

Pressupost Execució Desviació
Personal laboral -2.255.166 -2.245.617 9.549
Personal extern -84.564 -98.831 -14.267

Total Personal Acadèmia -2.339.730 -2.344.448 -4.718

Ingr matrícules (reglada+màsters) 3.736.510 3.957.870 221.360
% Personal / Ingr matrícules 63% 59%

ESUPT
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‐ INGRESSOS PER SUBVENCIONS 

El  total d’ingressos previstos en  concepte de  subvencions  i patrocinis assoleixen  l’import de 

473.503€, el que suposa un  increment del 37%  respecte  l’any 2013. Respecte el pressupost 

suposa una lleu desviació desfavorable per import de 30.400€. Cal tenir en compte que aquest 

import no inclou l’aportació  corrent de l’Ajuntament per import de 76.022€. 

El repartiment per àrees és el següent: 
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I l’evolució respecte l’any anterior és la següent:  

 

 
 
 

2.3 Anàlisi de l’estructura 
 
 
Els costos de l’estructura de l’entitat han estat del 34,3% en l’exercici 2014. S’ha fet un anàlisi 

amb detall per una banda el personal de gestió de l’entitat, i per altra banda, les despeses de 

gestió  externes  que  de  forma  indirecte  són  necessàries  per  a  l’execució  de  l’activitat  de  la 

Fundació. Així doncs, en el càlcul no s’han inclòs les despeses directes de les àrees d’Acadèmia 

ni  Parc,  ni  tampoc  les  que  corresponen  als  departaments  de  Transferència  tecnològica  ni 

Formació permanent, incloses a l’àrea de Campus. Els resultats obtinguts són els següents: 

 

 

 

Es produeix un  increment del cost de  l’estructura respecte el pressupost generat pel fet que, 

tot  i  l’increment d’ingressos experimentat,  també es produeix un  increment  significatiu  tant 

Variació

CAMPUS FUNDACIÓ TOTAL CAMPUS FUNDACIÓ TOTAL

Total GESTIÓ de PERSONAL (1) 732.114 1.291.719 2.023.833 751.614 1.366.447 2.118.061 94.228

Arrendaments i cànons 533.721 46.820 580.541 512.603 46.459 559.062

Reparacions i conservació 198.834 44.658 243.492 289.119 62.328 351.447

Serveis professionals indep. 12.800 84.736 97.536 18.996 83.623 102.619

Primes d'assegurances 10.385 10.385 83 9.813 9.896

Serveis bancaris i similars 600 600 2.736 ‐2.836 ‐100

Subministres 203.750 7.281 211.031 209.411 4.517 213.928

Altres serveis 354.119 107.254 461.373 381.296 83.611 464.907

Tributs 48.016 1.134 49.150 67.335 2.962 70.297

Ajuts i beques 85.981 33.246 119.227 74.229 25.542 99.771

Total GESTIÓ Externa (2) 1.437.221 336.114 1.773.335 1.555.808 316.019 1.871.827 98.492

TOTAL COSTOS DE GESTIÓ (1 + 2) 2.169.336 1.627.833 3.797.168 2.307.422 1.682.466 3.989.888 192.720

INGRESSOS TOTALS FUNDACIÓ 11.419.236 11.631.598 212.362

Cost Estructura / Ingressos Totals 33,3% 34,3% 1,0%

Pressupost 2014 Execució 2014
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pel  que  fa  a  les  despeses  del  personal  de  gestió  (+95.000€)  com  en  les  despeses  externes 

d’estructura (+98.000€). 

L’increment  generat  en  les  despeses  del  personal  de  gestió  és  degut  a  principalment  als 

departaments Internacional i CCPP (+45.000€), Gestió acadèmica (+30.000€) i la Digital Factory 

(20.000€). 

L’increment  generat  en  les  despeses  externes  és  degut  principalment  a  reparacions  i 

manteniment d’instal∙lacions, on  s’inclouen  les obres d’adequació dels nous espais  i oficines 

per a la millora de l’atenció a l’alumnat. 

 
 

2.4 Cash‐Flow Financer 2014 
 
A partir del resultat d’explotació o PIG es realitzen una sèrie d’ajustos per tal d’obtenir el cash‐

flow o necessitat de  tresoreria  (cobraments  ‐ pagaments). Per  tant,  s’hi  inclouen  també  les 

inversions no contemplades a l’explotació, el préstec de l’EUM i les subvencions de capital (de 

la  UPC  i Ministeri),  i  s’ajusten  els  ingressos  i  despeses  que  no  suposen  corrent monetari 

(subvencions de capital traspassades a resultats  i amortitzacions). D’aquesta manera, el cash‐

flow resultant és el següent: 

 

 

Així doncs, la necessitat de tresoreria del 2014 ascendeix al import total de 229.000€. 

El detall de  les  inversions executades durant  l’any 2014, de  les quals el 40% estan finançades 

amb subvencions de capital provinents de  la UPC  i el Ministeri de Ciencia e  Innovación) és el 

següent: 

 

 

Concepte Pressupost 
2014

Execució 
2014

Desviació 

BDI / BENEFICI NET 0 695 695

Ajustaments:

      Amortitzacions de l'immobilitzat 142.283 164.387 22.104

      Subvencions de capital (UPC, Ministeri) 0 138.999 138.999

      Subvencions de capital incorporades -93.074 -100.768 -7.695

      Amortització préstecs 0 -88.230 -88.230

      Inversions 0 -344.258 -344.258

CASH-FLOW financer 49.210 -229.175 -278.385

Import %

ACADÈMIA 113.343 33%

CAMPUS 125.535 36%

CORPORACIÓ 105.380 31%

Total Inversions 344.258 100%
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Les  inversions d’Acadèmia  inclouen  la compra de maquinària dels estudis de GMA (60.000€), 

maquinària per Mecatrònica (24.000€), les obres d’insonorització de la sala polivalent del grau 

de  CAFE  (11.600€)  i  equips  per  recerca  de Biomètrica  (18.000€).  Les  inversions  de  Campus 

inclou principalment el mobiliari de l’edifici universitari (82.000€), i la implantació i software de 

la  nova  aplicació  SIGMA  per  a  la  gestió  d’expedients  de  Gestió  acadèmica  (36.000€).  Les 

inversions  de  Corporació  inclou  la  compra  de  l’equip  de  virtualització  d’infraestructures 

(55.000€), ordinadors per import de 31.000€ pendents d’assignació analítica, mobiliari divers i 

un projector (12.500€), així com 6.200€ pel software de RRHH. 

 

2.5 Resum i conclusions 
 

El  resultat BDI a  final d’any  suposa un  superàvit de 695€,  import que  inclou  l’aportació de 

l’Ajuntament per 76.000€ (minorada respecte el pressupost en 91.741€).  

Tot  i  l’increment  experimentat  en  els  ingressos  per matrícules  (415.000€),  aquest  no  pot 

arribar a compensar  la desviació desfavorable experimentada en  l’increment de despeses de 

personal i la disminució d’ingressos en concepte de formació contínua, i s’obté un marge brut 

d’explotació o  resultat EBITDA deficitari en 14.000€. A nivell d’àrees,  la desviació  favorable 

obtinguda en Acadèmia i Parc compensen la desviació desfavorable de Campus per import de 

415.000,  i que ve generada en un 30% pel Centre de Transferència Tecnològica, un 21% per 

l’Edifici universitari, un 15% per UACU  i  Internacional, un 15% per Formació Permanent  i un 

11% per Xnergic entre d’altres. 

A part, el cash‐flow financer suposa un  import deficitari en 229.175€ degut a que el 60% de 

les  inversions executades no tenien finançament,  i que s’ha procedit al pagament del préstec 

de l’EUM pel qual l’Ajuntament tampoc ha fet cap aportació. 

Així doncs, en  l’exercici 2014 es compleix amb  la Llei d’estabilitat pressupostària, tot  i que el 

resultat  obtingut  no  permet  restituir  els  fons  propis minorats  a  conseqüència  de  resultats 

negatius d’exercicis anteriors.  
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3. Evolució de l’endeutament 2011‐2014 
 
Els crèdits a  llarg  termini  formalitzats per  la FUNDACIÓ corresponen a préstecs del Ministeri 
d’Economia i Competitivitat concedits en el marc de les convocatòries d’ajudes per a projectes 
de  I+D  realitzats  en  Parcs  Científics  i  Tecnològics,  anualitats  2005  a  2011,  en  els  que  la 
Fundació  Tecnocampus  consta  com  Entitat  promotora/col∙laboradora/representant  (per 
projecte en cooperació) i EPEL Parc Tecnocampus com a entitat participant/beneficiaria única 
de tots els préstecs atorgats llevat de 45.000 € dels exercicis 2005 i 2006 atorgants a la pròpia 
Fundació Tecnocampus.    

Per  altra  banda,  el  novembre  de  2001  l’antiga  Escola Universitària  del Maresme  (EUM)  va 
formalitzar un préstec amb Bankia per import de 1.526.440,65 Euros.  

L’evolució de l’endeutament des del 2011 al 2014 d’aquests préstecs ha estat el següent: 

 

 

 

 

El detall d’endeutament per entitats a 31 de desembre de 2014 a curt i llarg termini és el següent:  

 

   

2011 2012 2013 2014

Préstec Bankia 884.269 804.554 718.755 630.307

Préstecs Mineco 22.569.513 22.136.920 21.215.293 19.434.454

Total 23.453.782 22.941.474 21.934.049 20.064.761
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Endeutament 2011‐2014

Préstec Bankia Préstecs Mineco Endeutament total

C/T LL/T TOTAL
MINECO 1.898.680 17.535.774 19.434.454
TOTAL MINECO 1.898.680 17.535.774 19.434.454

C/T LL/T TOTAL
BANKIA 88.804 541.503 630.307
TOTAL BANKIA 88.804 541.503 630.307

ENDEUTAMENT TOTAL 1.987.483 18.077.277 20.064.761
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4.  Estat d’execució del pressupost 2015 (primer trimestre)  
 
D’acord amb el conveni amb l’Ajuntament de Mataró, la FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ‐
MARESME  resta  obligada  a  efectuar  un  control  Financer  amb  l’objecte  de  comprovar  el 
funcionament en  l’aspecte econòmic‐financer del  servei mitjançant un  seguiment  trimestral 
de l’execució del pressupost i l’endeutament financer. 
 
 
 

4.1 Seguiment pressupostari a març 2015 
 
A 31 de març de 2015 la FUNDACIÓ presenta un resultat d’explotació favorable  per import de 
417.007€, i una desviació desfavorable respecte el pressupost per 84.817€. Per altra banda, 
respecte l’exercici 2014 la variació suposa una millora del benefici net en 428.367€. 
 

 

 

 

4.2 Previsió de tancament de l’exercici 
 
A partir dels resultats obtinguts al mes de març, s’ha fet un exercici d’anàlisi per tal d’obtenir el 
“forecast” o previsió de tancament a final d’any, que s’anirà ajustant a mesura que avancin els 
mesos. Els resultats obtinguts són els següents: 
 

Concepte Pressupost 
Mar 2015

Execució 
Mar 2015

Desviació 
mensual 

% Desv Execució 
Mar 2014

Execució 
Mar 2015

Variació % Var.

   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 3.305.331 3.311.786 6.454 0,2% 2.729.860 3.311.786 581.926 21,3%

Matrícula formació reglada 3.038.873 3.115.316 76.443 2,5% 2.596.909 3.115.316 518.407 20,0%

Matrícules formació continua 72.903 53.238 -19.665 -27,0% 19.464 53.238 33.774 173,5%

Matrícules màster 32.978 36.362 3.384 10,3% 27.686 36.362 8.676 31,3%

Serveis a empreses 97.165 69.307 -27.857 -28,7% 34.224 69.307 35.083 102,5%

Altres 63.412 37.562 -25.850 -40,8% 51.576 37.562 -14.014 -27,2%

   ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 146.525 142.934 -3.591 -2,5% 84.060 142.934 58.874 70,0%

      Ingressos accessoris i gestió corrent 48.956 41.949 -7.007 -14,3% 28.852 41.949 13.097 45,4%

      Subvencions d'explotació 97.569 100.985 3.417 3,5% 55.208 100.985 45.777 82,9%

   DESPESES PERSONAL -1.849.789 -1.830.026 19.763 -1,1% -1.781.295 -1.830.026 -48.732 2,7%

      Sous i salaris -1.405.420 -1.383.447 21.973 -1,6% -1.357.095 -1.383.447 -26.352 1,9%

      Càrregues socials -444.369 -446.579 -2.211 0,5% -424.200 -446.579 -22.380 5,3%

   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -1.183.137 -1.282.962 -99.824 8,4% -1.046.393 -1.282.962 -236.568 22,6%

      Serveis exteriors -1.061.790 -1.131.863 -70.073 6,6% -953.424 -1.131.863 -178.439 18,7%

      Tributs -16.986 -16.829 157 -0,9% -16.409 -16.829 -421 2,6%

      Altres despeses -104.362 -134.269 -29.907 28,7% -76.560 -134.269 -57.709 75,4%

   ALTRES RESULTATS -2.046 2.046 -100,0%

RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT 418.929 341.731 -77.198 -18,4% -15.815 341.731 357.546

   SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES 22.137 22.529 392 1,8% 23.121 22.529 -592 -2,6%

   AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT -33.001 -46.072 -13.071 39,6% -35.997 -46.072 -10.075 28,0%

EBIT / BAII 408.065 318.188 -89.877 -22,0% -28.691 318.188 346.878

   INGRESSOS FINANCERS 8.758 13.751 4.994 57,0% 1 13.751 13.750

   DESPESES FINANCERES -1.711 -1.645 66 -3,9% -1.676 -1.645 31 -1,9%

EBT / BAI 415.112 330.295 -84.817 -20,4% -30.365 330.295 360.660

      Subvenció Ajuntament 86.713 86.713 0 0,0% 19.005 86.713 67.707

EBT/ BAI amb Subvencions 501.824 417.007 -84.817 -16,9% -11.360 417.007 428.367

BDI / BENEFICI NET 501.824 417.007 -84.817 -16,9% -11.360 417.007 428.367

SEGUIMENT MENSUAL a MARÇ



 

93 
 

 
 

 
 
El  resultat EBT que  es preveu obtenir és negatiu en 440.095€, el que  suposa una desviació 
desfavorable respecte el pressupost anual per import de 93.244€.   
A part, es preveu modificar el destí de l’aportació municipal per import de 346.851€ per tal de 
restituir els fons propis negatius de l’entitat. 
 
 

4.3 Resultat analític a març 2015 
 
Els  resultats  Ebitda o marge brut obtinguts  a mes de març  i previst  a  final d’any per  àrees 
d’activitat ha estat el següent: 
 

 
 

Concepte Pressupost 
 2015

Tancament 
Previst 2015

Desviació 
Anual

% Desv.

   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 11.422.228 11.547.126 124.897 1,1%

Matrícula formació reglada 10.328.476 10.442.189 113.713 1,1%

Matrícules formació continua 342.877 348.225 5.348 1,6%

Matrícules màster 107.999 123.327 15.329 14,2%

Serveis a empreses 388.659 379.166 -9.493 -2,4%

Altres 254.218 254.217 0 0,0%

   ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 614.657 623.451 8.794 1,4%

      Ingressos accessoris i gestió corrent 195.823 196.749 926 0,5%

      Subvencions d'explotació 418.834 426.702 7.868 1,9%

   DESPESES PERSONAL -7.798.421 -7.722.723 75.698 -1,0%

      Sous i salaris -5.926.401 -5.859.760 66.641 -1,1%

      Càrregues socials -1.872.020 -1.862.963 9.057 -0,5%

   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -4.570.044 -4.821.962 -251.917 5,5%

      Serveis exteriors -4.101.777 -4.277.773 -175.996 4,3%

      Tributs -67.944 -68.523 -579 0,9%

      Altres despeses -400.323 -475.666 -75.343 18,8%

   ALTRES RESULTATS

RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT -331.580 -374.108 -42.528 12,8%

   SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES 88.546 90.114 1.568 1,8%

   AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT -132.005 -184.289 -52.284 39,6%

EBIT / BAII -375.039 -468.283 -93.244 24,9%

   INGRESSOS FINANCERS 35.031 35.031 0 0,0%

   DESPESES FINANCERES -6.843 -6.843

EBT / BAI -346.851 -440.095 -93.244 26,9%

      Subvenció Ajuntament 346.851 346.851

EBT/ BAI amb Subvencions 0 -93.244 -93.244

BDI / BENEFICI NET 0 -93.244 -93.244

PREVISIÓ DE TANCAMENT

Pressupost Execució Desviació
Pressupost 

Anual
Previsió 

Tancament
Desviació 

anual
ACADÈMIA 1.739.997 1.738.362 -1.636 4.783.934 4.832.351 48.417

CAMPUS -732.548 -842.622 -110.074 -2.759.540 -2.853.929 -94.388

PARC -137.776 -108.605 29.171 -533.845 -556.849 -23.003

CORPORACIÓ -450.744 -445.403 5.340 -1.822.129 -1.795.682 26.447

Resultat EBITDA 418.929 341.731 -77.198 -331.580 -374.108 -42.528

Seguiment mensual Previsió de tancament
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Aquest  resultat  no  inclou  les  subvencions  de  capital  incorporades  a  resultats,  les 
amortitzacions  ni  el  resultat  financer  de  l’entitat.  Tampoc  inclou  la  subvenció  municipal 
destinada a cobrir la necessitat econòmica. 
 
Per altra banda, el BDI o Benefici net obtingut a mes de març i previst a final d’any per àrees ha 
estat: 

 
 
La desviació prevista es deu principalment als següents conceptes: 
 

Concepte 

Import 

desviació 

Increment ingressos per matrícules  114.000 

Disminució personal (economia de contractacions previstes)  76.000 

Increment despeses serveis exteriors (estudis i treballs generals, 

manteniment edifici, treballs docents , lloguer Rengle) 

‐176.000 

Increment altres despeses (beques alumnes, ajuts fons socials, 

beques màsters i videojocs) 

‐75.000 

 
 
 

4.4 Cash‐Flow Financer 2015 
 
El  Cash‐Flow  o  resultat  financer  s’obté  a  partir  del  PIG  obtingut  aplicant  els  corresponents 

ajustaments:  incorporant  les  inversions adquirides,  les  subvencions de capital  rebudes per a 

finançar‐les, i ajustant els ingressos i despeses que no suposen corrent monetari (subvencions 

de capital traspassades a resultats i amortitzacions). Així doncs, el cash‐flow resultant ha estat 

el següent: 

 
 
La desviació obtinguda s’obté de  les  inversions adquirides sense finançament (155.000€), del 

dèficit en el resultat d’explotació (77.000€), i de l’amortització de préstecs (22.000€). 

   

Pressupost Execució Desviació
Pressupost 

Anual
Previsió 

Tancament
Desviació 

anual
ACADÈMIA 1.739.997 1.738.362 -1.636 4.783.934 4.832.351 48.417

CAMPUS -731.548 -842.622 -111.074 -2.755.540 -2.849.929 -94.389

PARC -137.776 -108.605 29.171 -533.845 -556.849 -23.003

CORPORACIÓ -368.849 -370.127 -1.279 -1.494.549 -1.518.818 -24.269

Resultat BDI 501.824 417.007 -84.817 0 -93.244 -93.244

Seguiment mensual Previsió de tancament

Concepte
Pressupost 

Mar 2015
Execució 
Mar 2015

Desviació 
mensual % Desv

Pressupost 
 2015

Tancament 
Previst 2015

Desviació 
Anual % Desv.

BDI / BENEFICI NET 501.824 417.007 -84.817 -16,9% 0 -93.244 -93.244 0,0%

Ajustaments:

      Amortitzacions de l'immobilitzat 33.001 46.072 13.071 39,6% 132.005 184.289 52.284 39,6%
      Subvencions de capital incorporades -22.137 -22.529 -392 1,8% -88.546 -90.114 -1.568 1,8%
      Amortització préstecs -22.278 -22.278 0,0% -89.112 -89.112 0,0%
      Inversions -154.684 -154.684 0,0% -250.000 -250.000 0,0%

CASH-FLOW financer 512.689 263.589 -249.100 -48,6% 43.458 -338.182 -381.640 -878,2%



 

95 
 

 
 

5. Pòlisses de tresoreria 
 
Durant  l’exercici 2014, en caràcter extraordinari, s’ha sol∙licitat a  l’Ajuntament de Mataró un 
ajut de caixa per import total de 1.956.253€ en motiu de necessitats transitòries de tresoreria 
per  la  diferència  en  el  termini  d’execució  efectiu  dels  drets  de  cobrament  respecte  les 
obligacions de pagament. L’import disposat va estar d’1.780.000€ durant el període de maig a 
setembre  a  un  tipus  d’interès  del  5,16%  d’acord  amb  l’art.  56  de  les  Bases  d’execució  del 
pressupost de l’Ajuntament. 
 

5.1 Sol∙licitud ajut de caixa 2014 
S’adjunta el certificat del Secretari del Patronat de  la FUNDACIÓ on es ratifica  l’aprovació de 
sol∙licitud d’un ajut de caixa a l’Ajuntament de Mataró per a l’exercici 2014. 
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5.2 Decret d’aprovació de l’Ajuntament relatiu a l’ajut de caixa 2014 
S’adjunta  el  decret  de  l’Ajuntament  on  s’aprova  l’ajut  de  caixa  a  favor  de  la  FUNDACIÓ 
TECNOCAMPUS per a l’exercici 2014. 
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6. Estat actual del pagament a proveïdors 
 
La Fundació Tecnocampus Mataró Maresme té el següent període mitjà de pagament d’acord 
amb el que estableix el RD 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia 
de càlcul del període mitja de pagament a proveïdors de  les Administracions Públiques  i  les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.  
 

PAGAMENTS REALITZATS

PERIODE MITJA DE 

PAGAMENT  (PMP)

Num. Pagaments Import 

Despeses corrents 14,76 161 462620,72

Inversions 26,12 7 44812,73

PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS Fundació Tecnocampus. 

PAGAMENTS DINS

PERIODE LEGAL

(3T. 2014)  
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7. Pla de Sanejament o estabilitat pressupostària  
 
Existeix un contracte marc entre l’AJUNTAMENT de MATARÓ i la FUNDACIÓ TECNOCAMPUS a 

través del qual  i com a document de referència es regulen  les relacions entre  les entitats, els 

drets  i  els  compromisos  de  cadascuna,  el  sistema  de  finançament  de  la  FUNDACIÓ,  la 

periodicitat  dels  pagaments  i  els  instruments  de  control  de  les  activitats  i  d’avaluació  dels 

objectius  establerts.  El  punt  6.4  d’aquest  contracte  programa  estableix  que,  anualment, 

coincidint  amb  la  tramitació  del  PAM  i  del  pressupost  de  l’Ajuntament,  s’ajustaran  les 

previsions  incloses al Pla Econòmic  Financer  (PEF) per a  l’horitzó  temporal  corresponent als 

exercicis en els que el contracte programa mantingui la seva vigència.   

Els  drets  del  contracte  marc  programa  entre  l’Ajuntament  de  Mataró  i  la  Fundació 

Tecnocampus Mataró‐Maresme per al  finançament de  les activitats d’explotació és rebre els 

recursos  necessaris  en  forma  de  subvencions,  corrents  o  de  capital,  règim  fiscal  especial  o 

cessions de bens, i veure el  compliment de la seva finalitat estatutària. 
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Annex 
 
 

I. Estructura pressupostària analítica de la Fundació TecnoCampus 
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Benvinguda

Com a president de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, em plau 
presentar-vos la memòria del curs 2013-2014. Un document que reflec-
teix el dinamisme d’aquesta gran institució de Mataró que  és la suma d’un 
centre universitari de primer nivell, compromès amb la formació superior, 
i un parc científic i de la innovació, centrat en l’empresa i en l’emprenedor. 
Una institució amb una llarga història darrera, de més de 30 anys, però 
que fa només 5 que pren la forma que avui coneixem com TecnoCampus, 
com a hub del coneixement.  Essent una de les poques institucions del 
nostre entorn que pot presentar uns resultats tan exitosos: havent du-
plicat  el nombre d’universitaris en quatre anys, tenint el Parc gairebé al 
100% d’ocupació i generant un resultat equilibrat gràcies a una gestió efi-
cient que ens fa encarar els reptes del futur amb optimisme.

Efectivament el projecte TecnoCampus és un èxit per les dades de creixe-
ment però també pels indicadors de gestió. Indicadors que ens donen una 
nota mitja superior a 7 en la satisfacció dels serveis del Parc i en la satisfac-
ció dels estudiants amb els estudis rebuts i el seu grau d’inserció laboral, 
superior a la mitjana.  Això fa  que TecnoCampus sigui una referència al 
país com mostra el darrer resum anual de la prestigiosa Fundación CyD 
que explica com exemple la singularitat del nostre model.  Tenim moltes 
coses per millorar i estem en un entorn de forta transformació que ens 
evoca a una necessitat constant d’innovació i a una gestió molt profes-
sional i cada cop més complexa. Però sabem que és a les nostres mans 
continuar consolidant la institució i que la feina ben feta ens porta re-
coneixement.  L’Ajuntament de Mataró, com a patró de referència de la 
Fundació, acompanya amb el seu compromís el projecte en un Patronat 
on hi són representats altres agents públics, econòmics, socials i acadè-
mics. Una governança inclusiva en un sistema de triple hèlix Universitat-
Empresa-Administració que ha pogut ser provada i que ara ens permet 
afirmar que funciona. 

Mataró és avui una Ciutat Universitària amb prop de 3.000 estudiants 
als tres centres TecnoCampus  adscrits a la Universitat Pompeu Fabra qui, 
com a universitat mare d’aquest campus al nord de Barcelona, es mostra 
compromesa amb el projecte i el seu desenvolupament, treballant conjun-
tament per fer millorar TecnoCampus. Els suport total i acompanyament 
decidit de la Universitat Pompeu Fabra són sense dubte claus en l’èxit de 
TecnoCampus.  

TecnoCampus està aconseguint crear un cercle virtuós de co-evolució 
Universitat-Empresa que dóna sentit a un campus universitari amb una 
oferta professionalitzadora i una activitat generadora de creixement eco-
nòmic.  Aquesta voluntat de ser generadors de riquesa no tindria sentit si 
el compromís social no fos igual de ferm. La memòria d’ enguany fa palès 
aquest compromís amb serveis com les beques socials, el fons social als 
estudiants, el programa de cooperació i les accions de divulgació a la Ciu-
tat. En aquest darrer aspecte destaca la recuperada Universitat d’Estiu, 
els programes de formació permanent, els convenis amb entitats socials, 
Xnergic pel foment de vocacions als nois i noies  o programes de formació 
a persones cuidadores de malalts dependents, que fan que al llarg de l’any 
el impacte directe d’aquestes accions sigui de milers de persones.     

El TecnoCampus és avui una gran eina per al creixement econòmic i el 
progrés social al servei de la ciutadania, de la ciutat de Mataró i de tot Ca-
talunya. Gràcies a tots i a totes les que feu possible aquest gran projecte.
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Resum executiu

Teniu a les vostres mans el document que resumeix el resultat d’un any de 
feina al TecnoCampus en els diferents àmbits en què treballa la Fundació 
TecnoCampus: i) els centres universitaris estructurats en tres àmbits de 
coneixement (Tecnologia, Empresa i Salut) i prop de 2.300 estudiants, ii) 
el campus que dóna serveis i recursos a tots ells, iii) el Parc Empresarial al 
servei a l’empresa i l’emprenedor, amb més de 100 empreses allotjades; 
iv) i el propi àmbit corporatiu com a estructura de gestió i govern, que 
executa un pressupost de gairebé 10 milions d’euros. Un sistema dinàmic 
que creix a ritme de dos dígits amb un model singular que cerca crear un 
cercle virtuós de co-evolució Universitat- Empresa. Una institució que té 
per missió la de contribuir al creixement econòmic i al progrés social.  

En l’àmbit universitari aquest curs els alumnes matriculats en la institució 
han augmentat un 22%, sobretot gràcies al desplegament dels graus i a 
l’èxit en els productes ofertats de doble titulació. L’entrada d’estudiants 
de nou accés ha estat de 720. Destaca que entre els nous, un 89% són es-
tudiants que han triat el TecnoCampus en primera opció.  En total, l’oferta 
dels centres universitaris TecnoCampus ha estat de 9 titulacions oficials 
de grau, tres titulacions oficials dobles de grau, dos  màsters oficials i qua-
tre postgraus. A més, en el curs 13/14 s’ha completat els tràmits per a la 
implantació del grau de Logística i negocis marítims i el grau en videojocs 
i aplicacions interactives al curs 2014-2015. 

Aquest important creixement s’ha produït dins d’un curs acadèmic en el 
qual s’ha completat amb èxit el procés d’adscripció única a la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF). Aquest procés ha suposat implantar nous estudis 
de grau per adaptar l’oferta abans en l’àmbit de la UPC. L’adscripció única 
millora l’eficiència en la gestió acadèmica, permet el desplegament con-
junt dels serveis de campus i l’organització global sota un model únic de 
gestió vinculat a una de les millors Universitats del nostre país en estàn-
dards internacionals.  En aquesta línia de canvis, a setembre de 2013 es va 
aprovar una modificació dels Estatuts de la Fundació i s’han revisat els re-

estudiants outgoing

estudiants incoming17
58

ACADÈMIA

3

3
5

720
270
89%

2.247

9
13

311
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glaments dels centres, amb l’objectiu de dotar-los d’estructures de gestió 
homogènies. Destaca l’aprovació enguany de les normes de governança 
de la Fundació, basades en el principi de mèrit i capacitat i inspirades en 
les grans institucions universitàries del món que cerquen  l’ excel·lència 

L’organització institucional de TecnoCampus s’ha reforçat enguany mit-
jançant la creació del Senat TecnoCampus, un òrgan consultiu i assessor 
del Patronat de la Fundació que integra quatre grups d’interès: i) repre-
sentants d’empreses i institucions vinculades a l’àmbit d’activitat dels cen-
tres universitaris, ii) alumnes i antics alumnes dels centres universitaris, 
iii) professors i personal de la Fundació i iv) finalment un grup de persones 
sènior de reconegut prestigi amb vinculació al territori. 

El curs 2013- 2014 ha suposat un impuls decidit a la implantació de pro-
grames d’internacionalització dels estudis, reforçant l’àrea de mobilitat 
mitjançant la creació del servei de relacions internacionals i carreres pro-
fessionals. S’han signat 28 nous convenis nous d’intercanvi d’estudiants  
millorant en un 48% els intercanvis internacionals.  S’ha activat el nou 
servei  de carreres professionals amb una nova  borsa de Talent de Tec-
noCampus, que disposa de 520 empreses registrades i 830 estudiants 
actius. En total, s’han signat 311 convenis de cooperació educativa amb 
empreses.  També a nivell de campus aquest any hem vist néixer  la Xarxa 
Alumni, un programa que promou els llaços personals i professionals i el 
sentiment de pertinença a la comunitat TecnoCampus dels antics alumnes 
dels centres universitaris TecnoCampus.

En l’àmbit del Parc les dades d’activitat continuen una tendència positi-
va i posicionen clarament a TecnoCampus com un eix dinamitzador de 
l’economia. A juny de 2014, 114 empreses i institucions estan instal·lades 
al Parc i l’ocupació del viver d’empreses és del 100%. En l’àmbit empre-
nedor, s’han atès 366 emprenedors donant com a resultat la creació de 
66 noves empreses. Des del inici de l’activitat a la Incubadora, l’any 2011, 
són ja 45 les empreses incubades al Parc. Els projectes de suport a l’em-
prenedor han inclòs tres edicions del programa d’alt rendiment Innoem-

prèn, amb l’objectiu de concretar 28 idees de negoci, 23 d’elles d’origen 
universitari. A nivell de serveis Parc, s’impulsen els serveis de creixement 
empresarial, d’accés al finançament i s’impulsen activitats de dinamitza-
ció de les empreses instal·lades. En total, 641 empreses han participat en 
programes d’acceleració empresarial. Finalment cal indicar que el Centre 
de Congressos del Parc millora resultats respecte l’any anterior, amb l’or-
ganització de 299 actes i l’assistència de 22.000 persones. 

El TecnoCampus és avui un hub de coneixement que integra docència, re-
cerca, innovació, emprenedoria i empresa.  

Aquest resum d’activitat és el que amb més detall tot seguit s’exposa en 
els quatre capítols en què hem estructurat la memòria. Dades que ajuden 
a comprendre el treball d’un equip de professionals format per 215 perso-
nes compromeses amb un lema que sentim propi:  construïm futur. 
 

114 158

21

66

641
366

299
22.000

3.207 63
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Presentació de la Fundació

La missió del TecnoCampus és esdevenir un element territorial de suport a 
la generació de riquesa i creixement econòmic, gestionant sota una única 
estratègia: tres escoles universitàries, el campus que dóna servei a totes 
elles, un parc empresarial amb més de 100 empreses innovadores consoli-
dades i un viver d’empreses amb cabuda per 21 start-ups.

El valor afegit del TecnoCampus es troba en les sinèrgies que s’estableixen 
entre l’àmbit públic, l’àmbit acadèmic i l’àmbit empresarial, treballant en 
un model de triple hèlix. Aquestes tres esferes aprofiten sinèrgies, opti-
mitzen recursos i impulsen la innovació com a motor econòmic, situant 
TecnoCampus com un projecte únic, per la seva capacitat de sumar i com-
binar aquests elements. 

Aquest model beneficia totes les parts del sistema: estudiants que tro-
ben un entorn d’aprenentatge fortament vinculat a l’empresa i amb forta 
orientació emprenedora, empresaris que gaudeixen de sistemes d’accés 
al talent i a la transferència de coneixement i agents públics que poden 
confluir recursos eficientment i aplicar polítiques efectives del foment del 
teixit productiu.

La Fundació TecnoCampus és una organització sense afany de lucre promoguda per l’Ajun-
tament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme, per gestionar el parc científic i de la 
innovació TecnoCampus i els tres centres universitaris que l’integren.
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Una institució amb 30 anys d’història
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La gènesi del TecnoCampus cal cercar-la al 1982 amb la creació de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró des del ja consolidat Institut Municipal de 
Formació Professional Miquel Biada. La creació d’aquesta Escola responia a la voluntat de l’Ajuntament de Mataró de crear una universitat a la ciutat que 
impartís estudis vinculats amb les enginyeries i les tecnologies de la informació i la comunicació, per tal d’oferir als estudiants un perfil pràctic i coherent 
amb la realitat industrial de Mataró i del Maresme i, d’aquesta manera, dinamitzar el creixement productiu del territori. Dotze anys més tard el Consell 
Comarcal, cercant el mateix objectiu, crea l’Escola Universitària del Maresme (EUM), adscrita a la Universitat Pompeu Fabra. 

L’any 1999 es crea la Fundació TecnoCampus, arrel d’una de les conclusions apuntades pel Pla Director per a la Societat de la Informació, amb l’objectiu 
d’acostar el món de la universitat i l’empresa, i al 2010 després de la subrogació de les dues escoles universitàries amb seu a Mataró a la Fundació Tecno-
Campus i de la creació de l’ESCST, al setembre de 2010 la Fundació es trasllada a les instal·lacions del Parc tecnològic TecnoCampus Mataró- Maresme, 
on es produeix la integració física de les tres escoles universitàries en un espai comú. 

Presidents del TecnoCampus des de la seva fundació:

Període Alcalde de Mataró President de la Fundació

1999-2008 Manuel Mas Pilar González-Agapito

2008-2012 Joan Antoni Barón Alicia Romero

2012-actual Joan Mora Miquel Rey

1111 11



12

Mataró a la porta nord de la Gran Barcelona

La Fundació actua en l’àmbit territorial català i abasta de forma natural una 
àrea de 7.512.982 habitants amb un producte interior brut de 192.545 
milions d’euros (2014). 

Alhora, l’activitat de la Fundació es centra a la regió de Barcelona, on Mata-
ró esdevé la porta nord d’aquesta gran àrea amb prop de cinc milions d’ha-
bitants. Mataró, capital de la comarca del Maresme, destaca per la seva 
excel·lent qualitat de vida, i la seva proximitat i possibilitats de connexió 
amb Barcelona capital.

Pel seu caràcter innovador i emprenedor, la ciutat de Mataró ha rebut l’any 
2014 el distintiu “Ciutat de la Ciència i la Innovació”, mitjançant el qual el 
Ministeri de Ciència i Innovació reconeix els municipis que desenvolupen 
un important esforç i compromís amb la R+D+I. El parc científic i de la in-
novació TecnoCampus és una peça clau d’aquesta estratègia d’innovació.

BARCELONA

BARCELONA

MATARÓ

MATARÓ

Aeroport de Girona - Costa Brava

Aeroport de Barcelona El Prat

12
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LPatronat de la Fundació
La composició del màxim òrgan de govern de la Fundació, el Patronat, reflecteix aquest model de cooperació Universitat-Empresa-Administració, 
representant de manera equilibrada tots els agents del territori. La presidència recau en l’Ajuntament de Mataró, cercant, d’aquesta manera, alinear el 
màxim la institució cap a la seva missió de ser un instrument decisiu pel progrés econòmic i social del territori.

Membres del patronat de la Fundació 

Presidència 
Regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Mataró

Miquel Rey i Castilla

Vicepresidència Consell Comarcal del Maresme Andreu Francisco Roger

Vocals

Representants de l’Ajuntament de Mataró

Joan Gil i Sans
Maria Carme Maltas Freixas
Carlos Súnico Batchillería
Mònica Lora Cisquer
Esteve Martínez Ruiz
Mercè Bosch i Pou

Fundació Iluro Rafael Montserrat i Bartra 

Sindicats
Lluís Torrents Díaz
Gonzalo Plata Jiménez

CETEMMSA Joan Tarradelles Espuny

FAGEM, associació d’empresaris Roser Moré i Roy 

Universitat Pompeu Fabra Pelegrí Viader Canals

Senat TecnoCampus
Simon Schwartz Riera 
Lorena Molina Raya 
Xavier Camps Casas

Vocals nomenats pel Patronat d’entre personalitats de 
prestigi acadèmic, social o empresarial 

Albert Cortada Manchado 
Francesc Garcia Cuyàs 
Lluís Jofre i Roca
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Simon Schwartz
President del Senat del TecnoCampus

“Crear un Senat honora l’esperit del Patronat per poder com-
plir millor les finalitats fundacionals. El Senat té l’esperit de de-
batre, d’arribar a acords, de no magnificar el que és obvi i de no 
arribar a conclusions més àmplies que les premisses”
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L Senat de la Fundació
El 29 de novembre de 2013 es va constituir el Senat de la Fundació Tecnocampus, un òrgan de caràcter consultiu, l’objecte del qual és assessorar el 
Patronat en totes aquelles activitats que realitza dins de les seves finalitats fundacionals. El Senat compta en la seva composició amb membres represen-
tants del personal, alumnes, empreses i institucions, i personalitats del territori.

Membres del senat de la Fundació 

Presidència Escollida per votació entre els membres del Senat Simon Schwartz Riera

Vicepresidència Escollida per votació entre els membres del Senat
Lorena Molina Raya
Xavier Camps Casas

Vocals

Vocals designats entre el Personal docent i investigador perma-
nent (PDI) i Personal d’administració i serveis (PAS)

Aina Fernández Aragonés
Rosa Lozano Garcia
Alfons Palacios González
Josep Patau Bruent
Josep Mª Raya Vilchez

Vocals designats entre l’alumnat i la comunitat Alumni de 
Tecnocampus

Jordi Bertran Vaqué
Juan Díaz Moré
Pau Garcia Escútia
Núria Solé Mendi 

Vocals designats entre empreses i institucions vinculades a 
la Fundació

Manfred Bauer
Ricard Coma Montoro
José García Gerpe
Joaquim Pons Juli
Salvador Salat Mardaras

Vocals designats entre personalitats notòries del territori
Pilar González-Agàpito
Miquel Reniu Tresserras
Antoni Subirà Claus
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LLa Fundació té les següents finalitats:

 
•	 El desenvolupament d’estudis d’educació superior, amb una oferta 

adaptada a les necessitats del territori i compromesa amb un model 
educatiu centrat en els pilars de la professionalització, l’emprenedoria 
i la internacionalització.   

•	 L’ostentació i execució de la titularitat dels centres universitaris que 
calgui, en cada moment, per la programació de l’oferta universitària i 
seguint l’ordenació legal en aquesta matèria.  

•	 El desenvolupament d’un projecte formatiu accessible a tots els sectors 
socials que faciliti l’accés a una educació superior de qualitat al màxim 
nombre de ciutadans.  

•	 L’activitat docent, entesa de forma àmplia com una formació al llarg de 
la vida sota el paraigües de la formació permanent.   

•	 La recerca com activitat acadèmica centrada en la generació de coneixe-
ment amb especial èmfasi en la recerca aplicada i la transferència de conei-
xement.

•	 La divulgació i el foment de la ciència i la tècnica especialment en els 
tres àmbits principals d’actuació de la Fundació: i) estudis politècnics i 
d’enginyeria, ii) estudis d’empresa i ciències socials, iii) estudis de cièn-
cies de la salut i benestar. 

•	 El suport i foment de l’emprenedoria i el suport a l’activitat emprene-
dora mitjançant serveis que facilitin la creació de noves empreses i el 
creixement d’empreses ja existents.  

•	 La gestió del Parc TecnoCampus, propietat de l’Ajuntament de Mataró 
(a través de l’entitat pública empresarial local Parc TecnoCampus Ma-
taró-Maresme), mitjançant un contracte de gestió entre la Fundació i 
l’esmentada EPEL Parc TecnoCampus.

•	 La participació, de forma general, en tota aquella activitat a l’abast que 
incideixi en la competitivitat empresarial, el desenvolupament industrial, 
l’educació, la internacionalització i el creixement del teixit productiu del 
territori. 

15
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L Àmbits d’actuació sectorial

L’activitat del TecnoCampus està centrada en tres àmbits, a partir dels 
quals s’organitza l’oferta acadèmica impartida i la recerca i la transferència 
dels centres universitaris: l’àrea de tecnologies de la informació i produc-
ció, l’àrea de ciències empresarials i socials i l’àrea de ciències de la salut i 
el benestar”.

Docència:

•	 Enginyeria Electrònica Indus-
trial i Automàtica

•	 Enginyeria Mecànica
•	 Enginyeria Informàtica
•	 Mitjans Audiovisuals
•	 Postgrau en Bioarquitectura

Recerca i transferència:

•	 Tractament del Senyal
•	 Electrònica de Potència
•	 Innovació i Competitivitat 

Territorial (GRIC)
•	 Biomecànica Aplicada 

i Tecnologia Mèdica 
(GREBITECH)

•	 So, Silenci, Imatge 
i Tecnologia (SSIT)

•	 Netlab
•	 Centre de Coneixement  

Urbà (CCU)
•	 Centre de Competències 

Integració (CCI)

Docència:

•	 Administració d’Empreses i 
Gestió de la Innovació

•	 Màrqueting i Comunitats 
Digitals

•	 Turisme i Gestió del Lleure
•	 Màster Universitari en Empre-

nedoria i Innovació
•	 Postgrau en Innovació Em-

presarial
•	 Postgrau en Emprenedoria

Recerca i transferència:

•	  Competències, Emprenedoria 
i Ocupació (CEO)

•	 Grup de Recerca Aplicada en 
Benestar Econòmic i Turisme 
(GRABET)

SALUT I
BENESTAR

EMPRESA
TECNOLOGIA - EMPRESA

 Dobles titulacions
 Recerca multidisciplinar

EMPRESA - SALUT
 Dobles titulacions

 Recerca multidisciplinar

TECNOLOGIA - SALUT
 Dobles titulacions

 Recerca multidisciplinar

TECNOLOGIA

Docència:

•	 Infermeria
•	 Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
•	 Màster Universitari en Cronicitat i 

Dependència
•	 Postgrau en Seguretat del Pacient
•	 Postgrau en Gestió, tractament i segui-

ment de les malalties cròniques

Recerca i transferència:

•	 Grup de recerca d’Atenció a la Cronicitat i 
l’Envelliment (GRACE)

•	 Grup de recerca en Metodologia Docent i 
Innovació en Salut (MEDIS)

•	 Grup de recerca en Activitat Física i Salut 
(AFYS)

16
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L’estructura de gestió

L’estructura de gestió de la Fundació es basa en un model de capes, el nucli 
de la qual és l’àmbit acadèmic, integrat per les tres escoles universitàries 
del TecnoCampus adscrites a la Universitat Pompeu Fabra: l’Escola Superi-
or Politècnica (ESUPT), l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa 
(ESCSET) i l’Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCST).  L’àmbit del 
campus integra les unitats transversals de transferència de tecnologia i de 
serveis universitaris relatius a la gestió acadèmica, l’àrea de relacions inter-
nacionals i carreres professionals, el CRAI i la Digital Factory. En l’àmbit del 
parc es desenvolupen els serveis de suport a l’emprenedor, serveis d’allot-
jament empresarial i serveis d’acceleració d’empreses amb alt potencial de 
creixement. Per últim, la Fundació integra els serveis generals necessaris 
per fer funcionar tota aquesta estructura (infraestructures, màrqueting i 
comunicació, qualitat, administració i finances, recursos humans, secreta-
ria general i direcció general). 
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Un centre
universitari
al servei
de les
persones
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L Centres universitaris del TecnoCampus 

Els centres universitaris TecnoCampus constitueixen l’organització acadè-
mica de la Fundació. Estan regulats per unes normes d’organització i funci-
onament que regulen l’estructura organitzativa i funcional comuna als tres 
centres universitaris per tal de millorar l’eficiència en la gestió i coordinar 
l’orientació estratègica dels centres acord amb les directrius marcades pel 
Patronat. La presidència li correspon al director general de la Fundació i al-
hora té un òrgan col·legiat anomenat Consell Acadèmic, format pels equips 
directius de cadascuna de les escoles superiors del TecnoCampus.

Alhora, cadascuna de les escoles del TecnoCampus té personalitat acadè-
mica i un equip directiu propis. El claustre d’escola es l’òrgan de partici-
pació acadèmica que integra els membres de la comunitat universitària.

El TecnoCampus commemora els 30 anys 
de l’Escola Universitària Politècnica de 
Mataró

El TecnoCampus va commemorar el passat 29 de novembre de 
2013 el 30è aniversari de la fundació de l’Escola Universitària 
Politècnica de Mataró (EUPMT). El naixement d’aquest centre 
va suposar l’arribada dels estudis universitaris a Mataró i al Ma-
resme, i va ser el punt de partida a partir del qual, els anys poste-
riors, el projecte universitari es va anar consolidant. 

Els inicis de l’EUPMT, que es remunten a la vinculació amb l’Ins-
titut Politècnic Miquel Biada, primera seu del centre, han marcat 
l’evolució dels estudis universitaris a la ciutat i a la comarca en as-
pectes com la proximitat als estudiants i l’atenció personalitzada, 
així com en la voluntat d’estar al servei del teixit productiu de la 
ciutat i potenciar al màxim els aspectes professionalitzadors com 
les pràctiques en empreses.

El naixement i la posterior evolució del centre es repassen profu-
sament en el documental “30 anys de l‘EUPMT: del Miquel Biada 
al TecnoCampus”, realitzat pel periodista, guionista i escriptor 
Joan Safont. Un treball audiovisual en el qual participen tots els 
actors que van participar en el naixement de l’EUPMT, tant a ni-
vell acadèmic com polític. 

20
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LEl procés d’adscripció única a la UPF

El  26 de setembre de 2013 el patronat de la Fundació TecnoCampus va 
aprovar una nova organització interna i externa dels centres universitaris, 
que entre altres coses va comportar l’adscripció única dels tres centres a la 
Universitat Pompeu Fabra i el canvi de nom de dos dels centres universita-
ris TecnoCampus. Així, a partir d’aquell moment l’Escola Universitària Po-
litècnica de Mataró va passar a anomenar-se Escola Superior Politècnica, 
de la mateixa manera que l’Escola Universitària del Maresme, va passar a 
anomenar-se Escola de Ciències Socials i de l’Empresa.

L’adscripció única a la Universitat Pompeu Fabra ha permès passar d’un 
model de tres centres universitaris i doble adscripció (UPC, UPF) a un 
model d’una única adscripció, reforçant i unificant la imatge de marca 
TecnoCampus a través de la unificació del segell universitari. A la vegada, 
l’adscripció única ha permès millorar l’eficiència en la gestió mitjançant 
l’estandardització de calendaris acadèmics en trimestres, el desplegament 
conjunt dels serveis de campus, integrar l’avaluació de la qualitat sota un 
model únic de gestió o unificar i estandarditzar programaris de gestió aca-
dèmica, entre altres. 

El TecnoCampus es consolida d’aquesta manera com campus nord d’aques-
ta universitat de prestigi amb un model de governança eficient, innovador 
i transversal. Una consolidació que es tradueix en la possibilitat d’ampliar 
els títols de grau i de postgrau que s’ofereixen i les dobles titulacions entre 
els tres àmbits de coneixement dels centres, sempre mantenint els senyals 
d’identitat del TecnoCampus, que se sintetitzen en la voluntat d’oferir ti-
tulacions amb una directa relació amb les necessitats de l’àmbit laboral.

21

Dr. Pelegrí Viader
Coordinador de centres adscrits de la Universitat Pompeu Fabra

“ La feina conjunta entre TecnoCampus i UPF és la millor re-
cepta que tenim per millorar la qualitat de l’oferta universitària 
d’ambdues institucions”

La Fundació Conocimiento y Desarrollo 
destaca el model singular universitat-em-
presa de la Fundació TecnoCampus

La Fundació Conocimiento y Desarrollo destaca en el informe 
CYD 2013 el model singular de binomi universitat-empresa dels 
centres universitaris TecnoCampus, tot dedicant dues pàgines de 
l’informe “La contribució de les universitats espanyoles al des-
envolupament” a explicar els elements singulars i diferenciadors 
de la governança de TecnoCampus respecte altres institucions 
semblants. 

La Fundació CYD es va constituir a finals de l’any 2002 com una 
iniciativa del sector empresarial, convençut de la importància 
de les universitats per al desenvolupament econòmic i social del 
país. En l’actual realitat socioeconòmica, on la mundialització i 
la innovació són els conceptes claus, el projecte de la Fundació 
CYD omple un espai fonamental per a la promoció d’idees uni-
versitàries que permetin convertir en valor el coneixement ad-
quirit i contribueixin al desenvolupament econòmic i social del 
país. A partir d’aquests plantejaments, la missió de la Fundació 
CYD és analitzar i promoure la contribució de les universitats al 
desenvolupament econòmic i social d’Espanya.
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L Òrgans de govern

Els Centres Universitaris TecnoCampus es configuren com una unitat es-
tructural d’ordenació, organització, gestió i coordinació d’ensenyaments 
conduents a l’obtenció de títols oficials i propis dels àmbits  de la Tecnolo-
gia, les Ciències Socials i les Ciències de la Salut, així com de programes de 
formació permanent i altres activitats docents i de recerca.

Montserrat Vilalta
Directora de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa del TecnoCampus

“La internacionalització, la impartició de classes en anglès i la innovació do-
cent són les apostes clau per a la qualitat dels ensenyaments”
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COMITÈ DE DIRECCIÓ
• Jaume Teodoro Sadurní
Director General Fundació TecnoCampus
• Esther Cabrera
Directora de l’Escola Superior de Ciències de la 
Salut
• Marcos Faúndez 
Director de l’Escola Superior Politècnica
• Montserrat Vilalta
Directora de l’Escola Superior de Ciències Socials 
i de l’Empresa
• Dúnia Alzaga
Directora de Recursos Humans i Secretaria Ge-
neral Fundació TecnoCampus
• Albert Garcia
Director de comunicació i màrqueting Fundació 
TecnoCampus
• Maite Viudes
Directora de Relacions Internacionals i Carreres 
Professionals Fundació TecnoCampus

JUNTA DE DIRECCIÓ DE L’ESCOLA SUPERIOR 
POLITÈCNICA
• Marcos Faúndez 
Director de l’Escola Superior Politècnica
• Josep  Mª Gabriel
Cap d’Estudis de l’Escola Superior Politècnica
• Albert Monté
Coordinador dels Graus d’Enginyeria Electrònica 
i Enginyeria Mecànica
• Montserrat Rabassa
Coordinadora del Grau de Mitjans Audiovisuals
• Josep Roure
Coordinador del Grau d’Enginyeria Informàtica i 
de gestió
• Daniel Torras
Secretari acadèmic

JUNTA DE DIRECCIÓ DE L’ESCOLA SUPERIOR 
DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L’EMPRESA
• Montserrat Vilalta
Directora de l’Escola Superior de Ciències Socials 
i de l’Empresa
• Ivette Fuentes
Cap d’Estudis de l’Escola Superior de Ciències 
Socials i de l’Empresa
• Noemí Ruiz
Cap d’Estudis de l’Escola Superior de Ciències 
Socials i de l’Empresa
• Josep Maria Raya
Coordinador del Grau en Turisme i Gestió del 
Lleure

• Àlex Araujo
Coordinador del Grau en Màrqueting i Comuni-
tats Digitals (a partir de l’1 de juny de 2014)
• Trina Millán
Coordinadora del Grau en Màrqueting i Comuni-
tats Digitals (fins el 31 de maig de 2014)
• Josep Patau
Coordinador del Grau en Administració d’Em-
preses i Gestió de la innovació

JUNTA DE DIRECCIÓ DE L’ESCOLA SUPERIOR 
DE CIÈNCIES DE LA SALUT
• Esther Cabrera
Directora de l’Escola Superior de Ciències de la 
Salut
• Carme Rosell
Cap d’Estudis de l’Escola Superior de Ciències de 
la Salut
• Lorena Molina 
Coordinadora del Grau en Infermeria
• Carolina Chabrera, 
Responsable Programa Practicum de simulació 
d’infermeria
• Marta Carrasco
Professora del Grau en Ciències de l’Activitat Fí-
sica i de l’Esport
• Robert Usach 
Professor del Grau en Ciències de l’Activitat Físi-
ca i de l’Esport

CONSELL ACADÈMIC
El conformen els membres del Comitè de Direc-
ció, els membres de les Juntes de Direcció de les 
escoles i:
• Léonard Janer
Director del Centre de Transferència de Tecnolo-
gies (CTT)
• Juan García
Responsables Unitat d’Atenció a la Comunitat 
Universitària
•Joan Gil
Director Infraestructures
• Carme Rovira
Cap de la Digital Factory
• Antoni Satué 
Responsable de qualitat
• Rosa Serra
Cap de Gestió acadèmica
• Aleksander Kucel
Responsable de Relacions Internacionals de 
l’ESCSET

•Núria Masferrer
Coordinadora de pràctiques de l’ESCSET
• Yolanda Tarango
Responsable d’emprenedoria de l’ESCSET
• Marta Carrasco
Professora de l’ESCST
• Carolina Chabrera
Responsable del Centre de Simulació i Innovació 
en Salut
• Manuel Gomis 
Professor de l’ESCST

RESPONSABLES DE L’ÀREA D’EMPRESA
• Myriam Compte
Cap de l’àrea de serveis empresarials
• Emma Feriche 
Cap de l’àrea de creació d’empreses
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Òrgans de govern dels centres universitaris TecnoCampus
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Consells sectorials de grau 

El contacte directe entre els docents d’una àrea de coneixement i les em-
preses que treballen en aquests sectors és un element imprescindible per 
a la connexió entre empresa i universitat i per al treball en àmbits cabdals 
com l’actualització dels plans d’estudis, la formació de postgrau o la pro-
posta de projectes de cooperació entre empresa i universitat.  

En aquest sentit, les funcions dels Consells sectorials de grau són: 

• Conèixer les característiques del pla d’estudis de la titulació que perto-
qui. Participar en la seva avaluació i actualització proposant continguts i 
activitats que aproximin el món professional a l’acadèmic. 

• Conèixer les necessitats d’innovació empresarial i social per incorpo-
rar-les en els processos formatius, de recerca, d’innovació i de transferèn-
cia de coneixement. 

• Canalitzar les aspiracions i necessitats socials pel que fa a la formació uni-
versitària i sensibilitzar la societat per tal que la universitat pugui disposar 
dels mitjans per a complir la seva finalitat. 

• Connectar els professionals i els docents, per tal de facilitar la transmissió 
de coneixements entre els dos col·lectius i fomentar les relacions entre la 
universitat i el seu entorn professional, econòmic, social i territorial. 

• Fomentar la internacionalització de les persones, els projectes i els ser-
veis universitaris i empresarials, en el desenvolupament de les seves funci-
ons de docència, innovació i transferència.

ÀMBIT ESTUDIS TECNOLOGIA

• Consell Assessor d’Audiovisuals: 
Agència de Comunicació Local, S.A. ComRadio, ABC Radio Catalunya, 
Intracatalònia, S.A. ACN (Agència Catalana de Notícies), El Periódico ‐ 
Ediciones Primera Plana S.A, Consorci Digital Mataró‐Maresme.

• Consell Assessor en Tecnologies de la Informació i la Comunicació: 
Arestes, Bytemaster, Gentic, Kryter Software, El Corte Inglés.

• Consell Assessor en Mecatrònica: 
Ancar, AVL Ibèrica, Cetemmsa, Fundació Privada Ascamm, Kimaldi Elec-
tronics, Lenze, Schneider Elèctric, Schunk, Siemens S.A., Suris S.L., Rossi-
ni Spain Printing Rollers S.A.

ÀMBIT ESTUDIS EMPRESA

• Consell Assessor Empresa
ACC1Ó; AIJEC Delegació Maresme; Beiersdorf; Bitlònia; Cambra de Co-
merç Delegació Maresme; CETEMMSA; Consell Comarcal del Maresme: 
Facultat d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra; FAGEM; Josep 
Mª Font Consultor; Hartmann, S.A.; Inveready; Kritter; Lavínia; PIMEC; 
Procter&Gamble; SCME; SIRSA; Unió de Botiguers Mataró Centre-

• Consell Assessor Turisme
Aquahotels; Benet Maimí consultor turístic; Consell Comarcal del Ma-
resme, Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme; Diputació 
de Barcelona; Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Mataró;Escola de Turisme de Sant Pol; Golden Hotels; Gremi d’hostaleria 
i turisme del Maresme, Institut Superior d’Estudis Turístics;

ÀMBIT ESTUDIS SALUT I BENESTAR

• Consell Sectorial de Salut i Benestar:
Universitat Pompeu Fabra; Consorci Sanitari del Maresme; Corporació 
Sanitària del Maresme i de la Selva; Badalona Serveis Assistencials; Hart-
mann Espanya; Hospitalet Mollet; Institut Català d’Oncologia; Hospital 
Germans Trias i Pujol; Fundació TICSalut; Hospital Granollers; Escola Pia 
Santa Anna-Mataró; Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics; 
Centre Municipal d’Esports “El Sorrall”; Institut Municipal d’Esports de 
Mataró; Centre Natació Mataró; Unió de Federacions Esportives de Ca-
talunya; Consell Esportiu del Maresme; Secretaria General de l’Esport de 
la Generalitat de Catalunya; Fundació El Maresme; Col·legi Oficial Infer-
meres i Infermers de Barcelona; Acadèmia de Ciències Mèdiques Filial 
Maresme; CETEMMSA; INDESCAT.
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El model educatiu TecnoCampus

El model educatiu del TecnoCampus es basa en un projecte que descansa 
en quatre pilars bàsics: 

• Professionalització, mitjançant una oferta formativa vinculada directa-
ment a l’exercici professional, a través del contacte permanent amb el món 
empresarial, amb unes instal·lacions punteres per dur a terme la docència i 
la investigació, i l’assessorament que presten els Consells sectorials de Grau 
formats per empreses del sector que aporten la seva visió i garanteixen una 
adaptació continuada dels plans d’estudi.

• Internacionalització, a través del foment de la participació en programes 
de mobilitat internacional, tant acadèmics com de pràctiques en empreses; 
a través de la incorporació de l’aprenentatge d’idiomes en els estudis uni-
versitaris, i mitjançant la promoció de dobles titulacions amb acords amb 
universitats internacionals.

• Emprenedoria, entesa com un àmbit transversal present en tots els es-
tudis mitjançant assignatures troncals, i amb programes i espais pensats 
a mida perquè els estudiants puguin desenvolupar la seva pròpia idea de 
negoci.

• Seguiment personal i tutories actives, posant en valor en el seu enfoca-
ment pedagògic el del tracte proper amb l’estudiant, per tal de facilitar la 
seva integració en el món de la universitat, assolir el màxim rendiment en 
els seus estudis i en la seva inserció laboral i minimitzar així la taxa d’aban-
donament.

El resultat que es persegueix és que en finalitzar l’etapa educativa, l’estu-
diant sigui capaç de competir i desenvolupar-se a un entorn global, inse-
rint-se fàcilment al mercat de treball en la seva especialització
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Oferta acadèmica

El TecnoCampus ofereix estudis universitaris oficials de grau i postgrau, 
plenament inserits dins de l’espai europeu d’educació superior (EEES), més 
conegut com a Pla Bolonya. L’oferta acadèmica del TecnoCampus s’estruc-
tura en tres escoles, a les quals s’imparteixen programes oficials de grau i 
postgrau. 

Estudis de grau

Escola Superior Politècnica (ESUPT):

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació 
Grau en Enginyeria Mecànica
Grau en Mitjans Audiovisuals
Doble titulació en Enginyeria Mecànica i Enginyeria Electrònica Industrial 
i Automàtica

Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa (ESCSET):

Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació
Grau en Turisme i Gestió del Lleure
Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals
Doble titulació en Administració i Direcció d’Empreses i Gestió de la Inno-
vació, Turisme i Gestió del Lleure.
Doble titulació en Administració i Direcció d’Empreses i Marqueting i Co-
munitats Digitals.

Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCST):

Grau en Infermeria 
Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE)

Estudis de postgrau i màster

Escola Superior Politècnica (ESUPT):

Diploma de postgrau en Bioarquitectura

Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa (ESCSET):

Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació
Diploma de postgrau en Innovació Empresarial
Diploma de Postgrau en Emprenedoria

Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCST):

Màster Universitari en Cronicitat i Dependència
Diploma de postgrau en Seguretat del Pacient
Diploma de postgrau en Gestió, tractament i seguiment de les malalties 
cròniques

Ivan Ramirez
exestudiant del Màster en Emprenedoria i CEO a netRivals.com

“L’excel·lent formació en molt casos fent servir ‘el mètode del cas’ i els do-
cents, molts d’ells del sector Internet, han complementat la meva visió del 
negoci i ajudat a establir un focus clar i mesurable.”
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TecnoCampus ha ofert durant el curs 2013-2014, nou estudis universita-
ris oficials de grau, tres dobles titulacions, dos titulacions de màster i tres 
titulacions de postgrau. 

En conjunt, el nombre d’estudiants totals matriculats en graus al curs 2013-
2014 als centres universitaris TecnoCampus ha estat de 2.247 estudiants. 
Els graus que han tingut més afluència han estat el grau en Mitjans Audio-
visuals, amb 616 estudiants; el grau en Administració i Direcció d’Empresa, 
amb 403 estudiants i el grau en Infermeria, amb 327 estudiants.

Quant a les dades de matrícula de nou accés, en el curs 2013-2014 es van 
matricular 720 nous estudiants als centres universitaris TecnoCampus, el 
que suposa un increment respecte l’any anterior del 7,08 %, tal com es pot 
veure al gràfic de la pàgina següent. En relació amb la procedència geogrà-
fica d’aquests nous alumnes, les comarques d’on provenen més estudiants 
són el Maresme, en un 40 %; el Barcelonès, en un 30 %, i el Vallès Oriental, 
en un 11 %.

En relació amb l’acceptació dels estudis de grau entre els nous estudiants 
que accedeixen a la universitat, aquest any els estudis TecnoCampus han 
tornat a tenir molt bona acceptació, com ho demostra el fet que un 89,17 
% dels alumnes que estudien al TecnoCampus, ho fan en primera opció.  

Pel que fa als indicadors de sortida, aquest curs s’han titulat 270 estudi-
ants: 134 persones de l’ESUPT, 64 de ESCSET i 72 alumnes de l’ESCST. Cal 
destacar que el curs 2013-2014 ha culminat amb la graduació dels primers 
titulats del Grau d’Infermeria del TecnoCampus.

Pel que fa a la programació de màsters i postgraus, durant aquest curs s’ha 
dut a terme la tercera edició del Màster Oficial en Emprenedoria i Innova-
ció, en la qual s’han matriculat 15 estudiants. Per la seva banda, el Màster 
en Cronicitat i Dependència que ofereix l’Escola Superior de Ciències de 
la Salut, enguany ha dut a terme el segon curs en el qual s’han matriculat 
9 alumnes. Per últim, pel que fa a  la programació de postgraus, en aquest 
curs es van programar tres nous diplomes de postgraus, dels quals dos es 
van realitzar efectivament: el diploma de postgrau en Seguretat al Paci-
ent, amb 19 matriculats, i el postgrau en Bioarquitectura, amb 9 alumnes 
matriculats.

Enginyeria Informàtica

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria Mecànica

Mitjans Audiovisuals

Administració i direcció d’Empreses 

Turisme i Doble titulació 

Màrqueting i Comunitats Digitals

Infermeria

Ciències de l’Activitat Física i l’Esport

100 200 300 400 500 600
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El TecnoCampus gradua la primera 
promoció d’estudiants d’Infermeria

El passat 13 de juny de 2014, TecnoCampus va celebrar la gradu-
ació de la primera promoció del Grau en Infermeria, uns estudis 
vinculats a la Universitat Pompeu Fabra que es van començar a 
impartir el curs 2010-2011, coincidint amb la inauguració de la 
nova seu del TecnoCampus. 

Aquests estudis van ser un dels elements clau de la posada en 
marxa del nou campus universitari i parc tecnològic, ja que es va 
dur a terme una gran inversió en laboratoris de simulació d’infer-
meria on els 72 estudiants que avui s’han graduat han pogut fer 
una part de les pràctiques. L’altra part de les pràctiques, aquestes 
amb pacients reals, l’han fet en tot un seguit d’institucions sani-
tàries, les quals avui han rebut un reconeixement. 

L’acte ha estat presidit per l’alcalde de Mataró, Joan Mora, i el 
rector de la Universitat Pompeu Fabra, Jaume Casals, que han 
destacat els valors de l’esforç i el rigor en el treball com a valors 
per als futurs estudiants. 

Juntament amb els estudiants del grau, avui també han rebut el 
seu guardó els primers nou estudiants que acaben els estudis del 
Màster Universitari en Cronicitat i Dependència, una formació 
en recerca destinada als professionals de la salut que s’imparteix 
amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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Aules i laboratoris

TecnoCampus compta amb una xarxa d’instal·lacions d’avantguarda per a 
dur a terme les activitats de  docència i recerca. Tots els graus disposen de 
laboratoris d’última generació, amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge 
i la pràctica dels alumnes, l’avaluació de les competències adquirides al 
finalitzar el curs i la innovació en els mètodes docents i d’aprenentatge.

Pel que fa a les aules, l’edifici universitari disposa d’un total de 25 aules 
equipades, d’una superfície total de 2.536 metres quadrats, amb capa-
citat per donar classe, de manera simultània, a més de 1.600 alumnes. 
Totes les aules estan dotades de projecció multimèdia i sonorització d’alta 
fidelitat, que permet desenvolupar l’activitat docent amb el recolzament 
de les millors eines tecnològiques. L’accés a Internet i altres recursos estan 
disponibles gràcies a la connectivitat d’alta velocitat disponible a l’aula i 
la cobertura WIFI, que permet als estudiants l’accés a la informació do-
cent des de la mateixa.  A aquestes s’afegeix la “Sala de Graus”, equipada 
amb mobiliari noble i pensada per a la docència en els Màsters o per a la 
presentació de Treballs de Final de Grau o de Màster; l’espai per a la cre-
ativitat InnoLAB i la sala polivalent equipada per a la pràctica esportiva.

Laboratoris d’enginyeria mecànica i electrònica

•	 Laboratori de Control i Comunicacions
•	 Laboratori de Física
•	 Laboratori de Materials
•	 Laboratori de Fabricació i Mecatrònica
•	 Laboratori de disseny mecànic
•	 Laboratori d’electrònica i de Màquines Elèctriques 

i Electrònica de Potència
•	 Espai de Mecanització

Laboratoris d’informàtica

•	 4 Laboratoris d’informàtica amb 16 ordinadors cadascun 
•	 1 Laboratori d’informàtica equipat amb ordinadors del tipus iMac de 27’’

Laboratoris d’audiovisuals

•	 Cambra semianecoica
•	 2 controls de ràdio i 2 estudis de ràdio 
•	 Control de Televisió
•	 Plató de televisió
•	 8 sales de postproducció d’àudio
•	 Servei de préstec de material audiovisual
 

Laboratoris d’infermeria del Centre de Simulació i Innovació en Salut 
(CSIS)

•	 Unitat de cures intensives
•	 Unitat d’hospitalització 
•	 Unitat de cures pediàtriques-neonatals
•	 Servei d’urgències
•	 Consulta d’atenció primària

Centre de Simulació Innovació
en Salut (CSIS)

El centre de simulació en innovació i salut de l’Escola Superior de 
Ciències de la Salut neix amb l’objectiu de facilitar i promoure el 
desenvolupament i la formació integral dels estudiants i profes-
sionals de la salut, utilitzant els mètodes innovadors d’aprenen-
tatge. D’aquesta manera es treballa en tres línies principals: a) 
la docència i la formació tant d’estudiants universitaris com de 
qualsevol persona interessada a través dels cursos de formació 
permanent que s’ofereixen; b) l’avaluació de l’alumne per garan-
tir que s’han adquirit les competències establertes i el desenvo-
lupament de projectes d’investigació amb l’objectiu de dissenyar 
i c) identificar nous mètodes educatius més avançats i eficaços 
centrats en la simulació amb pacients.
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Premis, beques i finançament

Les beques socials són una iniciativa de la Fundació TecnoCampus, que 
com a entitat sense ànim de lucre  posa a l’abast de tots els ciutadans, 
independentment del seu nivell econòmic, l’accés a un ensenyament 
universitari de qualitat. Són beques matrícula per a estudiants que en el 
curs acadèmic 2014-15 iniciïn en les Escoles Universitàries de la Funda-
ció TecnoCampus ensenyaments universitaris de Grau. En aquesta segona 
edició s’han convocat 21 beques. Al finalitzar el període de presentació de 
sol·licituds, es van comptabilitzar 36 sol·licituds de beca (un 60% més de 
sol·licituds rebudes que l’any anterior), de les quals s’han adjudicat 13 a les 
següents titulacions. 

Aquest nou programa de beques se suma als anteriors que ja estaven en 
funcionament al TecnoCampus: les beques del Ministeri d’Educació, les 
beques ACA de la Direcció General d’Universitats del Departament d’Eco-
nomia i Coneixement i les beques Universitat Empresa, segons les quals 
diferents empreses concedeixen beques d’estudi a alumnes amb un bon 

expedient acadèmic i una alta motivació. Enguany s’han concedit 14 be-
ques Universitat Empresa, 10 d’elles per cursar el Màster d’Emprenedoria 
i Innovació, per un valor total de 26.000 €, i 4 beques per a l’alumnat del 
Grau en Turisme i Gestió del Lleure, per una quantia de 4.000 € .

Per altra banda, s’han seguit incrementant les persones beneficiàries del 
préstec del Banc Sabadell, un programa dissenyat a mida per als estudiants 
del TecnoCampus per tal de finançar la matrícula dels estudis de Grau en 6 
ó 12 mensualitats a interès zero. Durant el curs acadèmic 2013-2014, 693 
alumnes, un 31% del  total d’estudiants del TecnoCampus, s’han beneficiat 
d’aquest programa.
 
Per últim, s’han concedit 44 beques de col·laboració TecnoCampus, que 
han suposat un import de 164.679,54€. Amb aquestes beques, alguns dels 
alumnes matriculats en estudis oficials de grau o màster realitzen tasques 
de col·laboració als diferents departaments del TecnoCampus a canvi d’un 
ajut econòmic. 

Esther Cabrera
Directora de l’Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus

“Tenim el repte els propers anys de formar excel·lents profes-
sionals de la salut i l’esport, connectats amb el nostre territori, 
que garanteixin la millora de la salut i la qualitat de vida de les 
persones amb la seva praxis professional”. 

Beques ACA

Beques Universitat - Empresa

Beques Socials

Beques de col·laboració

Beques MEC

Préstec Banc Sabadell

38.463,40 €

30.000 €

62.741,21 €

164.679,54 €

 698.781,13 €

2.569.545,51 €

Beques concedides i altres ajuts al finançament Nombre Import

Beques Ministeri d’Educació 449 698.781,13 €

Beques ACA 185 38.463,40 €

Préstec finançament interès 0 Banc Sabadell 693 2.569.545,51 €

Beques Socials TecnoCampus 11 62.741,21 €

Beques de col·laboració TecnoCampus 44 164.679,54€

Beques Universitat – Empresa de Graus 4 4.000 €

Beques Universitat – Empresa de Màster Emprenedoria 10 26.000 €
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Una alumna de Vilassar de Mar guanya els Premis En-
giny pel millor treball de recerca a batxillerat

Els Premis Enginy als millors treballs de recerca tenen una llarga tra-
jectòria a l’Escola Superior Politècnica de Mataró. El 27 de maig de 
2014 es va fer el lliurament d’aquests premis del curs 2013-2014 a la 
Sala de Graus, amb la presència del director del centre, Marcos Faún-
dez, i del director general del TecnoCampus, Jaume Teodoro. Tots dos 
van agrair als nois i noies la participació, van destacar la qualitat dels 
treballs premiats i van animar els guanyadors a cursar carreres relaci-
onades amb les enginyeries, per a les quals han demostrat una gran 
aptitud a través dels treballs de recerca que han presentat als Enginy.

Els guanyadors d’aquesta edició van ser:
• 1r premi: Victòria Rodríguez, pel seu treball sobre smart cities i la 
seva aplicació a Vilassar de Mar, de l’INS Vilatzara.
• 2n i 3r premi: s’ha produït un empat tècnic entre dos treballs, que 
van compartir la segona posició. Miquel Gimenez, pel seu treball “In-
iciació a la robòtica. Construcció d’un braç robòtic”, de l’INS Valerià 
Pujol, i Roger Valero, pel seu treball “Aplicació domòtica a la llar”, de 
l’INS vilatzara.

Cinc alumnes del grau en Mitjans Audiovisuals, gua-
nyadors del segon premi en un certamen internacio-
nal de cine i vídeo

Cinc alumnes del grau en Mitjans Audiovisuals del TecnoCampus han 
guanyat el segon premi del jurat en el Concurs Internacional Proam 
USA per a estudiants celebrat als EUA amb un curtmetratge que van 
desenvolupar durant el primer semestre del tercer curs per a l’assigna-
tura Tècniques de Càmera. En el concurs s’hi van presentar 90 peces 
audiovisuals de tot el món.
“ANA” és una peça audiovisual de cinc minuts que demostra com amb 
unes guies tècniques impartides per l’assignatura i amb una bona idea 
es pot desenvolupar una emotiva història malgrat tenir un pressupost 
molt limitat.
El premi atorgat no solament premia als estudiants sinó també a la 
Universitat on estudien amb material audiovisual, de manera que con-
tribueixen al fet que els seus companys i futurs estudiants tinguin més 
recursos per elaborar els seus treballs i produccions.

L’exestudiant del TecnoCampus Carlos Torres rep 
el “Premio Nacional” al millor expedient acadèmic 
d’Enginyeria Tècnica en Informàtica

L’exestudiant del TecnoCampus Carlos Torres ha rebut el “Premio 
Nacional” al millor expedient acadèmic d’Enginyeria Tècnica en In-
formàtica. Torres va estudiar a l’Escola Universitària Politècnica de 
Mataró, actualment Escola Superior Politècnica del TecnoCampus, 
on va acabar els estudis d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Ges-
tió amb una nota de 9.44 l’any 2011.   

En Carlos Torres ja ha estat reconegut en diferents ocasions, tant a 
nivell acadèmic com el professional. Va iniciar la seva carrera uni-
versitària al TecnoCampus, després de rebre els Premis Enginy de 
l’any 2008. Finalitzada l’enginyeria tècnica a Mataró, va escollir el 
camí d’emprendre des del TecnoCampus i va fundar el 2013 amb un 
company de la universitat VEZIKO.com, en què actualment és el di-
rector tecnològic. VEZIKO.com ofereix un servei als restaurants que 
gràcies a tecnologia d’intel·ligència artificial els recomana accions de 
màrqueting a realitzar a Internet i les xarxes socials per augmentar 
les vendes.Actualment dóna servei a més de 300 restaurants i té un 
equip de 4 treballadors. Recentment, va rebre una menció especial 
en els Premis UPF Emprèn 2013.
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Recerca i transferència de tecnologia i de coneixement

En l’àmbit de la recerca i la transferència de coneixement durant el curs 
2013-14 s’ha seguit treballant per donar suport a l’activitat pròpia dels 
grups de recerca del TecnoCampus, amb l’objectiu de desenvolupar una 
activitat investigadora de qualitat que generi nou coneixement i, així, 
transferir-lo a les empreses ubicades al parc i a la societat.

Relació de grups de recerca

Escola Superior Politècnica
•	 Grup de Recerca en Tractament de Senyal
•	 Grup de Recerca en Electrònica de Potència
•	 Grup de Recerca en Innovació i Competitivitat Territorial (GRIC)
•	 Grup de recerca en so, silenci, imatge i tecnologia (SSIT) 

Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa
•	 Grup de Recerca Aplicat a Benestar, Economia i Turisme (GRABET)
•	 Grup en Competències, Emprenedoria i Innovació (CEO)

Escola Superior de Ciències de la Salut
•	 Grup de recerca d’Atenció a la Cronicitat i l’Envelliment.  (GRACE)
•	 Grup de recerca en metodologia docent i innovació en salut (MEDIS)
•	 Grup de recerca en Activitat Física i Salut (AFYS)

Grups de recerca en l’àmbit de les tecnologies

Grup de recerca en tractament de senyal

Coordinador: Dr. Marcos Faúndez-Zanuy
Membres del grup:
•	 Andreu Comajuncosas
•	 Dra. Virginia Espinosa-Duró
•	 Dr. Joan Fàbregas
•	 Màrius Flaquer 
•	 Dr. Xavier Font
•	 Dr. Antoni Satué
•	 Dr. Enric Sesa
•	 Dr. Josep Roure Alcobé

Grup de recerca en Electrònica de Potència

Dr. Salvador Alepuz

Grup de Recerca en Innovació i Competitivitat Territorial (GRIC)

Membres del grup: 
•	 Julián Horrillo Tello 
•	 Joan Triadó Aymerich 
•	 Dr. Antoni Satué Villar  
•	 Dr. Jordi Mas Castells 
•	 Joan Ramon Rius Oliva
Col·laboradors:
•	 Dr. José de Gea Fernández
•	 Pedro Gómez Fernández

Grup de recerca en so, silenci, imatge i tecnologia (SSIT)

Coordinador: Dr. Daniel Torras
Membres del grup: 
•	 Dr. Jordi Soler 
•	 Dra. Maria Soliña Barreiro
•	 Aina Fernàndez
•	 Eloi Aymerich

El Grup de Recerca en Tractament de Senyal, constituït l’any 1995, investi-
ga temàtiques vinculades amb el reconeixement de patrons, amb especial 
èmfasi en el reconeixement biomètric de persones, de forma principal a 
partir de cara, mans, veu, firma en línia i empremta dactilar. Aquest grup té 
el reconeixement com a grup de recerca consolidat per part de l’AGAUR, 
de la Generalitat (Referència 2014-533).

La Línia de Recerca en Electrònica de Potència, amb contribucions cientí-
fiques des de l’any 1998, està orientada fonamentalment cap a aplicacions 
de l’Electrònica de Potència en energies renovables i convertidors multini-
vell. Al llarg del curs 2013‐2014 ha mantingut la seva activitat consolida-
da amb la participació en els projectes de recerca competitius “Tècniques 
avançades de convertidors electrònics de potència multinivell de CA apli-
cades al ús racional de l’energia elèctrica” (DPI2010‐18822) i “ Disposi-
tius semiconductors avançats de cap ample per a ús racional de l’energia 
(Consolider‐RUE)” (CSD2009‐00046). Així mateix, s’han presentat dues 
ponències a la Conferència Internacional IEEE Industrial Electronics Confe-
rence (IECON). I s’ha publicat a dues revistes indexades.

El tercer grup de recerca en aquest àmbit és el Grup de Recerca en Inno-
vació i Competitivitat Territorial (GRIC), que té com a objectiu generar co-
neixement sobre el procés innovador i el seu impacte sobre la productivitat 
i la competitivitat d’empreses i territoris. Les principals línies de recerca 
amb què treballen són la geografia de la innovació, el desenvolupament 
territorial del procés emprenedor i els determinants de la competitivitat en 
les petites i mitjanes empreses. Durant el curs 2013-2014 s’han finalitzat 
alguns treballs relacionats amb l’estudi de l’activitat innovadora regional, 
especialment al voltant de la ciutat de Mataró, com ara un estudi dels sis-
temes regionals d’innovació dins la UE‐15 i la UE‐27, un estudi sobre les 
possibilitats de les xarxes de ciutats com a espai físic de suport als sistemes 
locals d’innovació, el disseny d’una mostra d’empreses per a l’estudi del 
sistema local d’innovació al voltant de la ciutat de Mataró i Treball de camp 
per a la recollida d’informació de les empreses de la mostra.

Per últim, el grup de recerca So, silenci, imatge i tecnologia (SSIT) és un 
grup de recerca independent amb professorat universitari de formació i 
procedència diverses. El SSIT promou i realitza projectes d’investigació 
dins de l’àmbit de la Comunicació Audiovisual i la Publicitat, concretament 
sobre el so, la música i el silenci en relació amb la imatge i la tecnologia, 
considerant aquests darrers elements de l’enunciació acústica com a fac-
tors i mitjans de condicionament i transmissió de la mateixa. Dins d’aquest 
grup es troba el projecte Nadius que pretén realitzar un diagnòstic de la re-
lació entre música i Internet, des de la perspectiva dels usos i hàbits socials 
de la nova generació digital, però també des de les variants o novetats en la 
interpretació i la percepció entre música i imatge degut als nous processos 
comunicatius.

Marcos Faúndez
Director de l’Escola Superior Politècnica Tecnocampus

“La tecnologia aplicada a les persones ens ajuda a construir un 
món millor i transformar-lo en benefici de tots”
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Grups de recerca en l’àmbit de l’Empresa

Grup de Recerca Aplicat a Benestar, Economia i Turisme (GRABET)

Coordinador: Dr. Josep Maria Raya
Membres del grup: 
•	 Dra. Catia Nicodemo
•	 Dr. Francesc Sastre
•	 Dra. Catalina Juaneda
•	 Dr. Carlos Pestana
•	 Dra. Esther Martínez
•	 Dra. Dolors Celma
•	 Jesús Molina
•	 Dr. Eloi Serrano
•	 Ivette Fuentes

Grup de recerca en Competències, Emprenedoria i Innovació (CEO)

Coordinador: Dr. Aleksander Kucel
Membres del grup: 
•	 Dra. Núria Masferrer
•	 Màrian Buil
•	 Dr. Noemí Ruiz
•	 Dr. Peter Robert
•	 Ivette Fuentes
•	 Dr. Montserrat Vilalta-Bufí
•	 Dr. Montse Vilalta-Ferrer

El Grup de Recerca Aplicada en Benestar Econòmic i Turisme (GRABET) 
realitza un recerca econòmica aplicada en diverses àrees que tenen a veure 
amb el benestar social i econòmic, realitzant especial èmfasi en el turisme 
entès com a concepte proper al lleure. Aquestes àrees són principalment: 
turisme, transport (aeri i marítim), habitatge/urbanisme i economia la-
boral, tot i que de forma puntual també es fa recerca econòmica aplicada 
sobre altres temes. Aquest grup de recerca, juntament amb el Laboratori 
de Turisme de la Universitat de Girona formen el grup consolidat AGAUR 
TRIP que pertany, per tant, a ambdues entitats, tant a la UdG com al Tec-
noCampus-ESCSET.

El grup d’investigació Competències, Emprenedoria i Ocupació (CEO), 
constituït l’any 2011, organitza les seves línies d’investigació al voltant de 
tres eixos principals: a) educació – emprenedoria, que inclou les línies de 
recerca sobre condicions, restriccions i potencialitats dels sistemes d’edu-
cació; competències i habilitats necessàries al món empresarial, i instituci-
ons i actors vinculats a l’educació emprenedora; b) educació - economia, 
que inclou les línies de recerca en grau d’educació i inserció laboral, for-
mació contínua en l’àmbit econòmic i qualitat de la inserció laboral, i c) 
emprenedoria – economia que estudia temàtiques com el grau d’èxit de 
les empreses emergents i consolidades, els nous models de creació i gestió 
d’empreses i institucions macroeconòmiques, els cicles econòmics, i em-
prenedoria – conjuntures polítiques i econòmiques nacionals i internaci-
onals.

GRABET signa un contracte de recerca amb 
l’Oficina de Canvi Climàtic de la Generalitat 
de Catalunya

El Grup de Recerca Aplicada en Benestar Econòmic i Turisme de 
l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa del TecnoCam-
pus, grup que coordina el professor Josep Mª Raya, va signar el 
passat 31 de juliol de 2014 un contracte amb l’Oficina del Canvi 
Climàtic de la Generalitat de Catalunya per la realització del servei 
d’assistència tècnica per a la determinació d’un indicador global 
d’adaptació als impactes del canvi climàtic a Catalunya.

Aquesta contractació s’emmarca en el projecte LIFE12 ENV/
ES/000536 “Demonstration and validation of innovative met-
hodology for regional climate change adaptation in the Mediter-
ranean area (LIFE MEDACC)”, un projecte cofinançat per la Unió 
Europea que té com a objectiu demostrar que l’aplicació de me-
sures preventives en els àmbits de l’agricultura, la gestió forestal 
i la gestió de l’aigua constitueixen eines útils per a l’adaptació als 
impactes observats i previstos del canvi climàtic a Catalunya.
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Grups de recerca en l’àmbit de la Salut i el Benestar

Grup de recerca d’Atenció a la Cronicitat i l’Envelliment (GRACE)

Coordinadora: Esther Cabrera  
Membres del grup: 
•	 Dra. Carolina Chabrera
•	 Dra. Susana Santos
•	 Sra. Carme Rosell
•	 Dr. Ignacio Blanco
•	 Dr. Francisco Gil
•	 Sra. Lorena Molina
•	 Sra. Sandra Arco
•	 Dra. A. Zabalegui

Grup de recerca en Metodologia Docent i Innovació en Salut (MEDIS)

Coordinadores: Dra. Carolina Chabrera i  Dra. Susana Santos
Membres del grup: 
•	 Sra. Carme Rosell 
•	 Sra. Eva Diago 
•	 Sra. Vanessa Vicente 
•	 Sra. Lorena Molina 

Grup de recerca en Activitat Física i Salut (AFYS)

Membres del grup:
•	 Sra. Marta Carrasco 
•	 Sr. Juanjo García
•	 Dr. Alejandro Meana
•	 Dr. Robert Usach
•	 Dr. Manuel Gomis

El grup de recerca d’Atenció a la Cronicitat i l’Envelliment (GRACE) treba-
lla sobre les malalties cròniques i les malalties cardiovasculars, cerebrovas-
culars, i les malalties degeneratives especialment del sistema osteomuscu-
lar i nerviós. Aquestes malalties la gran majoria d’elles cròniques, cursen 
un alt nivell de dependència que requereixen de l’assistència i cura de pro-
fessionals de la salut i de cuidadors; formals i informals que ajudin a viure 
a aquestes persones amb una bona qualitat de vida. Dins d’aquest grup de 
recerca existeixen 4 línies d’actuació i projectes vinculats:

- Projecte ADAC. Ajuda a la Dependència i l’atenció al cuidador. Estudi 
d’una intervenció psicoeducativa cuidadors de persones dependents.
- Aplicació d’una intervenció formativa com a instrument essencial en la 
prevenció i tractament de les úlceres per pressió: l’abans i el després de les 
úlceres per pressió en l’assistència hospitalària.
- Avaluació de l’efecte terapèutic de l’estimulació orofaríngia del receptor 
TRPM 8 amb mentol en el tractament per la disfàgia orofaríngia funcional 
en persones amb malalties neurològiques i en ancians.
- Ajut en la Presa de Decisions davant el Càncer de Pròstata.

El grup de recerca en metodologia docent i innovació en salut (MEDIS) té 
com a objectiu desenvolupar projectes per facilitar i promoure el desenvo-
lupament i la formació integral dels estudiants i professionals de la salut, 
utilitzant els mètodes més innovadors d’aprenentatge. Dins d’aquest grup 
de recerca existeixen 2 línies d’actuació i projectes vinculats:
- Factors que determinen l’ús de models teòrics en la pràctica infermera.
- Disseny i implementació de l’Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada 
(ACOE) en Infermeria.

Finalment, el grup de recerca en Activitat Física i Salut (AFYS) aborda 
l’estudi de les Ciències de l’Esport des de diferents perspectives, tant bi-
ològiques com comportamentals i socials. Dins d’aquest grup de recerca 
existeixen 2 línies d’actuació i projectes vinculats:

- Exercici i activitat física com a solució de problemes associats a diferents 
poblacions
-Promoció i difusió d’activitat física per a la salut.
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èxit del programa ADAC, la formació 
gratuïta a cuidadors de persones 
dependents

El Programa ADAC (Ajuda en la Dependència i Atenció als Cui-
dadors) ha resultat tot un èxit. L’imparteix l’Escola Superior de 
Ciències de la Salut, juntament amb el Consorci Sanitari del Ma-
resme i la Fundació el Maresme, amb el suport de l’Obra Social de 
la Caixa. El programa ADAC consta de 5 tallers pràctics dirigits a 
cuidadors que tenen cura de persones amb alguna malaltia crònica 
o dependència. La directora de l’Escola Superior de Ciències de la 
Salut, Esther Cabrera, destaca que “aquests cuidadors necessiten 
formació en cures bàsiques i de salut, però sovint no disposen de 
temps ni de recursos necessaris per poder-los realitzar”.

El programa va arrencar el mes d’octubre de 2013 amb 64 cuida-
dors familiars inscrits. La meitat d’ells són cuidadors principals i 
estan més de 8 hores al dia cuidant al seu familiar dependent. Els 
perfils predominants dels cuidadors de la comarca del Maresme, 
molts d’ells de Mataró, és el de fills/es o parelles d’edats compreses 
entre els 50 i els 80 anys. Els dependents dels quals tenen cura són 
majoritàriament persones amb demències.

Els tallers es realitzen a les instal·lacions del TecnoCampus, de ma-
nera gratuïta i amb una particularitat: s’ofereix la possibilitat que 
un alumne del Grau d’Infermeria s’estigui en el domicili del cuida-
dor tenint cura de la persona malalta o depenent, mentre el seu 
familiar realitza el curs al TecnoCampus. La Universitat Pompeu 
Fabra reconeix aquestes hores de voluntariat com a crèdits aca-
dèmics. Més de 25 alumnes de l’Escola superior de Ciències de la 
Salut ja estan apuntats per fer aquesta tasca de voluntariat.

Cinquanta professors i professionals del 
turisme de la Xina visiten Mataró amb 
motiu del congrés Ocitur

La segona edició del congrés turístic Ocitur, que impulsa l’Esco-
la Superior de Ciències Socials i de l’Empresa del TecnoCampus, 
es va celebrar el 30 de juny de 2014 al centre de congressos del 
TecnoCampus. L’activitat va començar amb una recepció a Calella 
i es va allargar durant 3 dies amb un marcat caràcter internacio-
nal. Enguany l’Ocitur es va centrar en el mercat turístic xinès, ja 
que es va celebrar conjuntament amb l’International Conference 
on Tourism between China and Spain ITCHS2014, centrat en les 
relacions entre l’Estat espanyol i la Xina.

El congrés es va dividir en dos grans blocs: la part acadèmica i la 
part professional. La part acadèmica es va centrar en els debats i 
les propostes sorgides dels experts del sector turístic, tant provi-
nents de l’Estat, de la Xina o d’arreu del món. La part professional 
es va dedicar a emprenedors i empreses del sector amb l’objectiu 
que fecin partícips altres membres de la seva experiència, “per tal 
de poder debatre els diversos factors que intervenen en el futur 
del turisme”. En el marc del conveni de col·laboració que van signar 
Mataró i Calella en matèria de turisme, aquesta ciutat va participar 
activament en el congrés.



En relació amb la participació del professorat en activitats de recerca, un 
54% del personal docent contractat a temps complet al TecnoCampus rea-
litza de forma habitual activitats de recerca. D’aquests, un 61 % pertanyen 
a algun dels grups de recerca de l’àmbit tecnològic, un 26 %, als grups de 
recerca de l’àmbit de l’Empresa i el 13 % restants participen en projectes 
de recerca en salut i benestar. Pel que fa al gènere, el 42 % del personal que 
realitza recerca són dones. 

38

Dones
42%

Homes
58%

100%

50%

0

ESCSTESCSETESUPT

53% 44%58%

PDI a temps complet que realitza activitats
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PDI a temps complet que realitza activitats 
de recerca, per gènere

Nombre de publicacions del professorat 41

Nombre de publicacions presentades en congressos de recerca d’àmbit nacional i internacional 14

Participació del professorat en activitats congressuals d’àmbit nacional 16

Participació del professorat en activitats congressuals d’àmbit internacional 13

Àmbit Entitat convocant Convocatòria Import

Estatal 
Ministeri de Economia i Competitivitat (MINECO)
i Competitivitat (MINECO)

Projectes de recerca fonamental no 
orientada

52.650 €

Català
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya. 
Delegació Maresme.

Premi al millor projecte de recerca 
científica d’infermeria 2014

3.000 €

Català Fundació Badalona Contra el Càncer Projectes de recerca 5.000 €
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Tesis doctorals llegides durant el 
curs 2013-2014

• FERNÀNDEZ, A. Televisió pública i convergència: Continguts 
infantils i juvenils crossmedia a la CCMA i EITB. Cerdanyola del 
Vallès: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Direcció: Dra. 
Rosa Franquet i Calvet. Juny 2014 

• GENOVESE, P. Integración de conocimiento en la subcontrata-
ción estratégica de diseño de producto. Departament d’Enginye-
ria Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Direcció: 
Carles Riba. Setembre 2013.

• MUR, E. Influència de la temperatura i durada de la immersió 
aquàtica sobre el to musucular. Institut Nacional d’Educació Física 
de Catalunya, centre acadèmic Barcelona. Direcció Dr. Joan Solé, 
Gerard Moras. Desembre 2013

• QUÍLEZ, N. Pintura Mural: Mirando un proceso. Universitat 
Politècnica de València. Departamento de Conservación y Restau-
ración de Bienes Culturales. Direcció: M. Pilar Roig Picazo. Juliol 
2013.

• PARDO, A. Physical Activity Adherence and Prescription in the 
Catalan population. Institut Nacional d’Educació Física de Catalu-
nya, centre acadèmic Barcelona. Direcció: Blanca Roman, Mario 
Lloret. Gener 2014.

• SANTOS, S. Factors determinants de l’ús de models teòrics en 
la pràctica infermera. Programa doctorat Ciències de la Salut, Uni-
versitat Jaume I. Direcció: Dra. Zabalegui. Juliol 2014.
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Centre de Transferències de Tecnologia (CTT)

El Centre de Transferències de Tecnologia de la Fundació TecnoCampus té 
com a objectiu oferir suport a la implantació de sistemes innovadors i a la 
transferència de tecnologia a les empreses, i centres de recerca i desenvolu-
pament de l’entorn a nivell local, nacional i internacional. 

Relació de grups de transferència de coneixement

•	 Centre de Competències d’Integració (CCI) de l’Oficina d’Estàndards i 
Interoperabilitat 

•	 Centre de Coneixement Urbà (CCU)
•	 Netlab

El Centre de Competències d’Integració (CCI) 

El Centre de Competències d’Integració (CCI) centra la seva activitat en l’apli-
cació de les TIC en el sector sanitari, proporcionant serveis d’assessorament, 
formació, desenvolupament i manteniment a centres proveïdors, empreses 
i organismes de l’administració. El centre basa la seva expertesa en el conei-
xement d’estàndards i normatives, tant nacionals com internacionals, i en les 
diferents eines que les gestionen o les apliquen: missatgeria HL7, termino-
logia clínica SNOMED CT, estàndard de digitalització d’imatges DICOM i 
plataformes d’integració, com Mirth i Ensemble.

Durant l’any 2013 s’han desenvolupat els següents projectes:

•	 Manteniment d’entorns de preproducció, producció, acceptació i 
desenvolupament de la Història Clínica Compartida a Catalunya i 
col•laboració en la definició de l’estructura de dades que ha de tenir 
l’HC3 per incloure SNOMED-CT.

•	  Definició del marc d’interoperabilitat de la carpeta personal de salut, 
de telemedicina, i els requeriments d’interoperabilitat i criteris de con-
formitat per a diferents productes i serveis.

•	 Desenvolupament de diverses eines de verificació de la interoperabili-
tat d’ECG i d’espiròmetres i suport a l’ICS, a través de l’OFSTI.

•	 Promoció d’estàndards CDA i HL7 per a diferents dispositius mèdics 
i participació activa al comitè del PHR Espanya i a la definició de re-
queriments.

•	 Col·laboració en la creació de l’extensió catalana de Terminologia 
SNOMED-CT. Suport al seu desplegament: normalització i l’amplia-
ció del subconjunt definits (definició de la 4rta edició de la extensió 
catalana que incorpora noves versions dels subconjunts de: al•lèrgies, 
anatomia patològica, grups de professionalització, immunitzacions, 
cribratge del càncer de mama, reaccions adverses, oftalmologia, pres-
tacions, variables clíniques, WiFIS

•	 Manteniment i actualització de STERMCAT.
•	 Homologacions d’interoperabilitat de diferents aplicacions i disposi-

tius: espiròmetres, PACS, aplicacions per a anatomia patològica, etc.
•	  Projectes d’integració per centres proveïdors i fabricants de disposi-

tius medics
•	 Activitats de formació en els àmbits del centre: interoperabilitat, estàn-

dards, terminologia, SNOMED CT, HL7, DICOM

Val la pena destacar la important participació del CCI en dos projectes asses-
sorant la Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat de la Fundació Tic Salut: el 
projecte I.SiSS.cat i el desplegament del projecte WiFIS.

Per la seva banda, el Centre de Coneixement Urbà (CCU) ha seguit treballant 
en els projectes que es duen a terme amb l’Ajuntament de Mataró per actu-
alitzar i millorar les funcionalitats de les tres bases de dades que són el nucli 
del treball amb el sistemes d’informació geogràfica: el mapa de Mataró, el 
padró municipal d’habitants i la base de dades de la brossa comercial i del 
cadastre. A més, s’han dut a terme accions per tenir un espai comú a la xarxa 
de l’Ajuntament amb una base de dades única amb els diferents equipaments 
de la ciutat, per tal que cada unitat la pugui anar actualitzant. A nivell més 
teòric s’ha treballat en el desenvolupament de mòduls nous sobre l’entorn de 
producció existent per la verificació de trajectes de proximitat i la generació 
de zones d’influència, i en la millora dels mòduls existents.

Per últim, el Netlab, ha desenvolupat els següents projectes:

•	 Servei de missatgeria instantània CityMes. Es tracta d’una Plataforma 
web que permet complementar el servei telefònic d’atenció al client de 
les empreses, o d’atenció ciutadana de l’administració pública a través 
d’una aplicació de gestió de missatgeria instantània oferint la possibili-
tat de respostes automatitzades i la integració amb el servei d’informa-
ció de l’empresa/administració. 

•	 Finalització del projecte “Desarrollo, prototipo y prueba experimental 
de una red de dispositivos urbanos de comunicación interactiva (DUCi) 
para Smart Cities”, liderat per l’empresa Alooha i cofinançat pel Subpro-
grama Competitividad I+D (Plan Avanza) de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, segons resolució oficial de data 5/12/12.

•	 Desenvolupament d’un mapa de soroll per als Ajuntament de Mataró i 
Granollers. Es tracta d’un projecte realitzat juntament amb la Diputació 
de Barcelona.

•	 Teclat immobilitzador de camió. És un projecte desenvolupat per Net-
Lab per a l’empresa PoweredCub el qual permet des d’un teclat (tablet) 
d’un camió desbloquejar el remolc quan es connecta a la tractora (ca-
bina).

•	 Sistema d’alarma per a camions amb remolc. L’objectiu d’aquest sistema 
és la detecció de la manipulació  de les lones de cobertura dels laterals 
i part superior del remolc i la manipulació de l’obertura de la porta del 
darrere del mateix. Aquest projecte s’ha desenvolupat per a l’empresa 
PoweredCub.

Léonard Janer  
Director del Centre de Transferència Tecnològica

“Poder treballar en el projecte Citymes amb l’Ajuntament de Mataró 
per donar resposta  a una necessitat de l’Administració i els ciutadans, i 
poder-ho després portar al mercat de la mà de Bismart és una mostra 
del sentit dels centres de transferència”
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La iniciativa CityMes, premiada amb 
diversos reconeixements

CityMes és una plataforma web que permet complementar el ser-
vei telefònic d’atenció al client de les empreses o d’atenció ciutada-
na de l’administració pública a través d’una aplicació de gestió de 
missatgeria instantània oferint la possibilitat de respostes automa-
titzades i la integració amb el servei d’informació de l’empresa/ad-
ministració. Per aconseguir-ho, s’ha desenvolupat un entorn que 
utilitza com a canal de comunicació de dades les principals apli-
cacions que estan a la major part dels terminals intel·ligents com 
són WhatsApp i Telegram. S’aconsegueix per tant, la comunicació 
amb aplicacions que l’usuari ja disposa al mòbil evitant instal·lar 
una nova app. Actualment l’Ajuntament de Mataró està utilitzant 
el servei de CityMes com a nou canal per oferir el servei d’atenció 
ciutadana de manera que es pot sol·licitar informació, comunicar 
incidències, realitzar tràmits.

Aquest projecte, realitzat conjuntament amb l’Ajuntament de Ma-
taró, ha estat presentat en múltiples conferències sobre innovació 
a la administració pública, rebent nombrosos reconeixements: V 
Congrès d’excel·lència en la gestió de les administracions públi-
ques (Rep el Premi Bones Pràctiques) 22-23 Maig 2014 Vitoria, 
després de ser seleccionada com a servei finalista amb 32 d’altres; 
Presentació al Smart City Expo World Congress (19-20 novembre, 
Barcelona), Presentació a la Federació de Municipis de Catalunya, 
(5 de Juny, Barcelona), Participació en el Congrès Internacional 
itSMF de govern i gestió TIC (4 de juny, Madrid), Jornada de la 
Federación de Municipios de Aragón (Zaragoza)
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Serveis als estudiants 

L’àmbit de gestió del campus està format pel conjunt de serveis univer-
sitaris que donen suport transversal a l’acadèmia. Són serveis sense els 
quals l’àmbit acadèmic no tindria sentit, com el Centre de Recursos per 
a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) o el Servei de Relacions Interna-
cionals. Alhora, són aquests serveis els que donen valor afegit al projecte 
TecnoCampus, en el sentit que reforcen el vincle universitat-empresa, 
com la gestió de la borsa de treball i pràctiques per als estudiants, els 
programes d’emprenedoria universitària, els serveis Alumni o la formació 
permanent. 

Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI)

El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) és un 
servei per a la comunitat educativa del TecnoCampus que disposa d’espais 
de treball i d’estudi en silenci, així com d’un fons bibliogràfic adient als 
estudis que s’imparteixen. En concret el CRAI té set sales d’estudi indi-
vidualitzades, dues sales d’ordinadors amb 10 ordinadors per sala, dues 
sales d’ús general per al treball i l’estudi i un espai hemerogràfic destinat a 
la consulta de les publicacions periòdiques que es reben. 

La biblioteca és de lliure accés per als alumnes, exalumnes, personal do-
cent i personal d’administració i serveis del TecnoCampus. 

Durant aquest període acadèmic 2013-2014, el servei de préstecs del 
CRAI del TecnoCampus ha augmentat en tres hores diàries en dies labo-
rables, i quatre hores diàries en festiu i cap de setmana. Ha rebut més 
de 121.000 accessos d’usuaris, que superen en gairebé 20.000 les visites 
del curs precedent. També ha augmentat l’ús dels espais de lliure accés i 
restringit. Concretament l’ús de sales d’estudi ha augmentat amb més de 
600 usos addicionals respecte del curs passat.

Pel que fa a la formació i difusió, han augmentat i s’han diversificat les 
sessions de formació genèriques i se n’han fet 2 específiques per als es-
tudiants de treball final de grau de l’EUM. També s’han editat diversos 
vídeos divulgatius del servei que ara es poden veure al web.
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Dades de funcionament del CRAI

Total préstecs realitzats 2.068

Usuaris que han visitat la biblioteca 121.662

Usuaris que han visitat la biblioteca en festius i caps de setmana 16.070

Utilització de sales d’estudi 6.372

Préstecs entre les universitats públiques de Catalunya

Demanda emesa 232

Demanda rebuda 190

Instal·lacions

Superfície total (en metres quadrats) 1.173

Ordinadors d’ús públic 20

Sales d’estudi 11

Punts de lectura 225

Dades del fons

Registres d’exemplars 12.028

Publicacions periòdiques vives 31

Jaume Ávalos
Estudiant del TecnoCampus i fundador de Glaykkos

 “Sense cap mena de dubte, el que més valoro del TecnoCam-
pus és la implicació del centre amb l’emprenedoria. Vaig esco-
llir aquest centre per la singularitat en el tema de l’especialitza-
ció i la innovació”
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Servei de Carreres Professionals

Al llarg del curs 2013-2014 s’ha donat un impuls al Servei  de Carreres 
Professionals amb una nova web més atractiva i usable, adreçada tant a 
empreses com a alumnes i graduats. S’han intensificat les reunions  amb 
empreses per explicar el funcionament de l’aplicatiu Borsa Talent, així com 
les xerrades informatives als alumnes i graduats per tal d’ajudar-los en el 
procés d’aconseguir ofertes laborals i oportunitats de pràctiques, tot amb 
l’objectiu de connectar el talent universitari amb el món de l’empresa.
En tot el període s’han publicat i gestionat 113 ofertes de feina i 617 
ofertes per fer pràctiques en empreses. D’aquestes, 311 es van arribar a 

formalitzar en convenis de cooperació educativa amb empreses: 189 per 
a alumnes de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa i 122 per 
a alumnes de l’Escola Superior Politècnica. 

Cal destacar també el gran augment d’empreses i estudiants registrats a 
l’aplicatiu Bossa Talent en l’últim any. Així, en el cas d’empreses ha crescut 
en un 202% i en el cas d’estudiants en un 88%. També és molt significa-
tiu l’augment del nombre d’ofertes de pràctiques, on s’ha passat de 296 
ofertes el curs 2012-13 a gestionar 617 ofertes el curs 2013-14, és a dir, 
un increment del 108%.

Dades de funcionament aplicatiu web Carreres Professionals

Total estudiants registrats a l’aplicatiu 900

Nombre d’estudiants ESUPT registrats  460

Nombre d’estudiants ESCSET registrats 410

Nombre d’estudiants ESCST registrats 40

Total d’empreses registrades a l’aplicatiu 621

Altes de noves empreses 393

Ofertes de pràcti-
ques publicades

Convenis de cooperació 
educativa gestionats

Ofertes de feina 
publicades
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Un projecte de dos estudiants del Tecno-
Campus, Beeplay, guanya el premi UPF 
Emprèn 2013

Dos estudiants del TecnoCampus  van rebre el passat 27 de no-
vembre de 2013 a la Universitat Pompeu Fabra el premi UPF Em-
prèn.  Enric Navarro i Gerard Galvan es van graduar el passat juliol 
dels estudis d’Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació. 
Cap al final del curs passat, van aprofitar el treball de final de grau 
per acabar de perfilar el projecte que ja havien iniciat. Va ser en 
aquell moment quan el professor Ricard Bonastre es va convertir, 
amb Navarro i Galvan, en soci del projecte Beeplay.

L’empresa planteja el llançament d’una aplicació per a telèfons mò-
bils que permetrà la participació dels usuaris en tasques que duen 
a terme habitualment les empreses, com enquestes de satisfacció 
o d’experiències de compra, entre d’altres. L’aplicació permet l’in-
tercanvi d’informació entre els usuaris i les empreses mitjançant 
tasques geolocalitzades. “Les empreses oferiran als usuaris la par-
ticipació en aquestes tasques a canvi d’una remuneració, i l’usuari 
podrà fer-les a través del mòbil”, apunten els dos creadors.
Menció per a l’empresa del TecnoCamus Veziko.com
El jurat del premi UPF Emprèn 2013 també ha considerat opor-
tú atorgar la menció de finalista al projecte “VEZIKO.com”, una 
empresa ubicada al TecnoCampus i en què un dels impulsor va ser 
alumne del Màster en Emprenedoria de l’Escola Universitària del 
Maresme. Veziko.com ofereix un servei en línia que ajuda els res-
taurants a autogestionar les seves campanyes de màrqueting per 
incrementar la seva facturació.

Innoemprèn Universitari

Innoemprèn Universitari és una iniciativa d’acompanyament de projectes li-
derats per estudiants universitaris en la què l’àrea Universitària i l’àrea d’Em-
presa del TecnoCampus treballen  conjuntament.
 
Aquest programa, que s’imparteix fora del currículum acadèmic i fora de 
l’horari lectiu, ha comptat amb la participació de manera voluntària de 40 
estudiants, provinents dels graus d’Administració i Direcció d’Empreses, 
Màrqueting, Turisme, Mitjans Audiovisuals, Enginyeria Informàtica, Engi-
nyeria Electrònica i CAFE.  Tots ells tenen en comú la inquietud emprene-
dora i les ganes de transformar la seva idea de negoci en una proposta de 
valor per al mercat.

El programa consta de dues fases. La primera té una durada de tres mesos 
(de febrer a abril), i consisteix en posar a l’abast d’aquest grup d’estudiants 
tot un seguit d’eines i coneixements, impartits per especialistes, que els han 
d’ajudar a reflexionar i validar la seva idea. Al final d’aquesta fase es realitza 
una selecció de projectes que passaran a la segona fase.  La segona fase, té un 
durada d’un mes i consisteix en el desenvolupament del prototip i el test del 
producte/servei amb un acompanyament més personalitzat i amb la possibi-
litat de poder-se instal·lar a la preincubadora del TecnoCampus.

En total durant aquest curs han participat un total de 21 projectes en la pri-
mera fase. D’aquests, el 28% ha aconseguit passar també a la segona fase 
al tenir pràcticament acabat el seu producte mínim viable (PMV) i estant 
preparant el primer tast real en el mercat. Aquests projectes són: Duel4it, 
Bookexplosion, Citycs, Hidrogen l’energia alternativa, Smart bus stop i 
Moodyourself. La resta de projectes segueixen treballant en la validació de 
les seves hipòtesis amb el mercat. L’objectiu és que a finals de l’any 2014 el 
85 % dels projectes que han passat a la segona fase, estiguin constituïts i 
operant en el mercat. 
 
Innoemprèn Universitari és d’accés gratuït per als alumnes matriculats en 
qualsevol dels estudis de grau que s’imparteixen en els centres universitaris 
(ESUPT, ESCSET, ESCST). 
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Universitat d’Estiu

Aquesta iniciativa té com a objectiu obrir la Universitat a la ciutadania en 
general i oferir diferents continguts, tant formatius com de lleure.

Dins de la Universitat d’Estiu d’enguany es van portar a terme al TecnoCam-
pus, dues conferències de la 10ª edició de la Universitat de Mar i Ultramar 
per aprofundir en aspectes rellevants i d’actualitat d’aquest sector, a les que 
van assistir fins a 65 persones.  Així mateix, es van portar a terme 4 cursos de 
la Xarxa Vives d’Universitats sobre diferents temàtiques relacionades amb 
els àmbits de coneixement del TecnoCampus, en els quals van participar 40 
persones. 

Xnergic també va organitzar cursos dins la Universitat d’Estiu. Concreta-
ment aquest any es van realitzar cursos sobre programació de vídeo jocs i 
robòtica adreçats a un públic de 13 a 17 anys, i que van comptar amb 115 
assistents, i sobre drons, avions no tripulats, adreçat a un públic major de 16 
anys i al que van assistir 10 participants.

La Universitat d’Estiu va finalitzar amb les UniSantes, una festa amb música 
en directe organitzada per l’Associació d’Estudiants del TecnoCampus pro-
gramada dins els actes de pre-Santes i que es va dur a terme a la plaça del 
TecnoCampus, amb una gran afluència de joves de la ciutat.

Foment de l’emprenedoria entre els més joves

Parc TecnoCampus lidera i participa des de fa anys en programes d’empre-
nedoria duts a terme a diverses escoles del territori, tant a nivell de primà-
ria com de secundària, amb l’objectiu de fomentar la cultura emprenedora 
entre els joves escolars.

A primària, des de fa 4 cursos, participa juntament amb l’Institut Munici-
pal d’Educació (IME) en el programa Cultura Emprenedora a l’Escola, una 
iniciativa que ha estat impulsada per les àrees de Desenvolupament Eco-
nòmic i Ocupació i de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació 
de Barcelona. Enguany, hi ha participat per tercera vegada l’escola Àngela 
Bransuela, amb alumnat de 6è; per segona vegada, l’Escola Josep Manuel 
Peramàs, amb alumnat de 5è i; per primera vegada l’Escola La Llàntia amb 
alumnat de 5è. A més a més, també existeix el programa Emprendre a la 
Meva Escola, un programa pioner que té per objectiu fomentar la cultura 
emprenedora a les escoles. El projecte es basa a realitzar un treball real: la 
creació, organització, gestió i tancament d’una cooperativa de fabricació 
de productes artesans, la venda en una fira o mercat de la ciutat i la sol-
licitud d’un microcrèdit. 

Per altra banda, el Programa Aprendre a Emprendre del Centre de Suport 
a l’Emprenedoria del TecnoCampus s’imparteix a les escoles d’educació 
secundària del Maresme i del Vallès. En el curs d’enguany s’han impartit 
un total de 49 sessions de sensibilització de l’emprenedoria amb un vo-

lum de 1.420 alumnes provinents de 14 escoles i instituts de secundària 
del territori (ESO, batxillerats, i CFGM i CFGS). Les escoles valoren molt 
positivament el programa amb una valoració global (entre 0 i 10) de 9.

Xnergic

Xnergic és una comunitat tecnològica per a joves preuniversitaris, d’11 
a 17 anys, basada en la passió per la tecnologia. L’objectiu és apropar la 
tecnologia als joves a través de la diversió. Xnergic es va concebre al se-
tembre del 2012 i es va posar en pràctica al desembre del mateix any amb 
el Campus de Robòtica, que va tenir lloc durant les vacances de Nadal.

Després d’aquesta primera activitat, que va tenir un gran èxit, es van 
seguir organitzant altres activitats presencials durant tot l’any, com els 
grups d’entrenament que es desenvolupen els dissabtes en les temàtiques 
de robòtica i de programació de videojocs, activitats puntuals com de-
mostracions d’invents tecnològics, tallers, concursos i campus en format 
intensiu en períodes de vacances, com el campus d’estiu. En total, més de 
450 nois i noies han participat en alguna d’aquestes activitats presencials, 
xifra més que considerable tenint en compte que és el primer any de vida 
d’aquesta iniciativa.

Però a banda d’aquestes activitats presencials, l’essència de Xnergic es 
troba en la comunitat virtual en què es basa, una comunitat que permet 
connectar tots els joves apassionats pel món més techie, estar al dia de 
les principals notícies i, en definitiva, ser un referent per als nois i noies 
que volen aprendre a programar o a iniciar-se en l’electrònica. Xnergic 
és una proposta insòlita com a moviment, ja que combina la tecnologia 
amb una ferma proposta de valors a través del seu Manifest fundacional, 
que promou l’ús de la tecnologia per contribuir a la transformació social, 
a partir d’apostar ideològicament pel coneixement lliure i obert, el treball 
en equip o el respecte cap a un mateix i els altres.

Aquesta iniciativa ha despertat l’interès dels diferents mitjans de comuni-
cació i de diversos centres de secundària, que recomanen Xnergic als seus 
estudiants per tal d’aprofundir en determinats coneixements tecnològics 
(per exemple a l’hora de realitzar el treball de recerca).

Els nous reptes per al curs vinent són continuar amb la seva expansió pel 
Vallès, el Barcelonès i l’Alt Maresme. A més, s’obrirà un FabLab que obri a 
un públic més ampli el món de la tecnologia i la fabricació digital.

Universitat d’estiu
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Xnergic forma part del Top100 

d’Innovacions Educatives a nivell mundial

Xnergic al Top 100 d’Innovacions Educatives a nivell mundial, se-
gons la Fundación Telefónica. La Fundació Telefònica ha publicat 
recentment el Top100 d’Innovacions Educatives a nivell mundial, 
una àmplia investigació desenvolupada aquest any sobre totes 
aquelles iniciatives que suposen un nou repte per a l’educació. La 
Fundació TecnoCampus forma part d’aquest rànquing amb la seva 
iniciativa Xnergic, per promoure vocacions tecnològiques entre 
els joves d’entre 12 i 18 anys.

TCM Alumni 

La xarxa TCM Alumni és el resultat de l’esforç que es fa des del TecnoCampus 
per intentar dinamitzar la comunitat d’exalumnes dels centres universitaris 
del parc. Coincidint amb l’acte de graduació de la promoció  d’estudiants de 
l’ESCS, el passat dia 13 de juny de 2014, es  va produir el llançament del 
programa Alumni TecnoCampus, que té com a objectius:

• Potenciar la xarxa de contactes dels antics alumnes i la relació d’aquests 
entre ells i amb el TecnoCampus.
• Vetllar perquè els antics alumnes estiguin informats de les novetats i pro-
jectes del TecnoCampus.
• Ajudar a desenvolupar la carrera professional  dels antics alumnes oferint 
les eines adients.
• Establir la plataforma que permeti, a mig termini, iniciar activitats de fun-
draising. 

Actualment, l’agrupació compta amb 303 membres registrats a la pàgina 
web Alumni.

2n Cicle de conferències d’economia

El passat 28 d’abril de 2014 va començar el segon Cicle de conferències so-
bre economia al TecnoCampus. Es tracta d’una iniciativa d’un dels centres 
universitaris del parc, l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa, 
per tal que els estudiants puguin aplicar els coneixements que van adquirint 
a la comprensió dels temes que presenten ponents de reconegut prestigi. 
Les xerrades són obertes a totes les persones interessades en els temes que 
s’aborden, prèvia confirmació d’assistència per correu electrònic. Com en la 
primera edició, el cicle va comptar amb la participació d’economistes relle-
vants en diversos àmbits.
Joan Majó, Josep Maria Álvarez, Gai de Liébana, Oriol Amat, Javier San Juli-
an, Arcadi Oliveras o Antoni Soy són alguns dels noms dels conferenciants 
que van passar per aquest cicle que es va allargar fins el mes de juny. La in-
tenció és portar a noms destacats, especialistes en economia, combinant els 
perfils més acadèmics d’uns amb els més mediàtics dels altres.
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Jordi Bertran  
Exestudiant del TecnoCampus, president del Consell Alumni i director a Everis  

“La finalitat que perseguim les persones que formem part de la xarxa Alumni 
és mantenir el contacte amb aquelles persones amb les quals hem compartit 
una etapa molt important del nostre desenvolupament acadèmic, així com 
ampliar la nostra xarxa de contactes personals i professionals”

Saló de l’Ensenyament

Des del dimecres 12  i fins el diumenge 16 de març de 2014  TecnoCampus 
va participar amb un estand propi en el Saló de l’Ensenyament, que se 
celebra al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. Les novetats del Tec-
noCampus en el Saló d’aquest any van ser el Grau en Logística i Negocis 
Marítims i el Grau en Aplicacions Interactives i Videojocs, ambdós sota el 
paraigua de la Universitat Pompeu Fabra.
 
Des de l’obertura de portes, l’estand va rebre la visita de desenes d’estu-
diants interessats en l’oferta universitària del TecnoCampus i de Mataró, 
així com la visita d’autoritats acadèmiques, com el rector de la Universitat 
Pompeu Fabra, Jaume Casals i el secretari general d’Universitats del go-
vern català, Antoni Castellà.

A més a més el TecnoCampus va participar enguany, a través del movi-
ment Xnergic, en l’Aula d’activitats del Saló amb la realització de tallers 
d’emprenedoria, robòtica i videojocs oberta a tots els assistents al saló.

 

Jornada de Portes Obertes

La trobada anual de Portes Obertes es consolida enguany com una de les 
activitats més multitudinàries del TecnoCampus. Centenars de futurs es-
tudiants, acompanyats pels seus familiars i amics, van visitar el campus i 
es van interessar per les titulacions de grau que s’hi imparteixen. Totes 
aquestes titulacions condueixen a l’obtenció d’un títol oficial de la Univer-
sitat Pompeu Fabra. 

Al llarg de tot el dia es van fer sessions informatives sobre cada grau i vi-
sites guiades per les instal·lacions, en què es van mostrar els platós, la bi-
blioteca, l’InnoLAB o els laboratoris, i es van explicar els trets singulars de 
l’oferta educativa: proximitat, internacionalització, connexió amb el món 
de l’empresa i suport als emprenedors.

 

Taller Inspira i Setmana de l’Orientació

El TecnoCampus va organitzar a finals del mes de març i principi del mes 
d’abril de 2014 diverses activitats adreçades als estudiants de batxillerat. 
En aquest sentit, el 28 de març va tenir lloc la segona sessió de l’Inspira, 
taller per proporcionar eines als estudiants a l’hora de fer el treball de 
batxillerat. 

Així mateix, el TecnoCampus va participar activament en la Setmana de 
la Informació i  l’Orientació Professional (SIOP). Durant el SIOP, concre-
tament el dimarts 1 d’abril, el TecnoCampus va fer tallers de tecnologia, 
salut i empresa, pensats per ajudar els joves a triar la seva professió de 
futur, que pot anar molt lligada als graus universitaris que s’ofereixen en 
els centres universitaris del TecnoCampus.
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Esport Universitari 

La Unitat d’Atenció a la Comunitat Universitària (UACU) vol fomen-
tar els valors de l’esport a través de la pràctica esportiva dels nostres 
estudiants, creant equips, organitzant campionats interns i facilitant la 
participació en les competicions. 

Durant el curs 2013-2104, 26 estudiants han participat en competici-
ons de UPF en esports com ara, basquet, futbol, futbol-sala, handbol, 
rugbi, vòlei, waterpolo, golf, karate, taekwondo, atletisme, cros, marató. 
Alguns d’ells han estat campions universitaris de Catalunya i, fins i tot, 
alguns han participats en campionats universitaris a nivell internacional.

Així mateix, també s’han organitzat competicions del propi TecnoCam-
pus on els estudiants han pogut participar en diverses lligues i grups 
esportius (22 equips de futbol i 5 de pàdel), competicions i tornejos de 
tenis taula i bàsquet. A la lliga de futbol hi han participat més de 200 
estudiants.  

 

Altres activitats organitzades per la Unitat d’Atenció 
a la Comunitat Universitària:

Pel que fa al foment de la cultura entre els estudiants, la UACU ha 
recolzat la creació de grups com ara el grup de teatre (integrat per 19 
estudiants), grup street dance, grup de robòtica/videojocs, grup de 
fotografia, 3 grups de música i la colla castellera Passerells de TCM (amb 
prop de 100 estudiants). Així mateix, ha organitzat activitats culturals al 
TecnoCampus com ara el Cinema Fòrum del TCM, concursos de fotogra-
fia (TecnoCampus i IAESTE), concursos audiovisuals (Mataró, Ciutat de 
valors) i tallers (de coaching, oratòria i spinning).

La UACU també ha fomentat l’establiment de diferents acords amb 
ONG’s i Fundacions per tal que els alumnes puguin participar de forma 
activa en programes de voluntariat i cooperació. Concretament, s’han 
establert acords de cooperació amb la Fundació Vicente Ferrer (amb 
l’objectiu de recaptar 1700€ per a la Fundació a través de diverses 
activitats com ara la participació en el projecte Teaming, que implica una 
donació de 1 € al mes, i la realització d’esmorzars i vermuts solidaris), 
Càritas Interparroquial de Mataró (amb la participació a la campanya de 
nadal d’aquesta organització per recaptar roba i menjar), la Creu Roja 
(en la seva campanya de nadal per recaptar llet i joguines per a infants 
necessitats) i el Banc de Teixits i Sang (amb dues campanyes de donació 
de sang en les que han col·laborat més de 80 donants).
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3.
Un parc 
científic i 
de la innovació 
centrat en
l’empresa i 
en l’emprenedor
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El parc científic i de la innovació TecnoCampus és un complex de 47.849 m2 format per diversos edificis singulars: un edifici universitari de 
10.818 m2 en forma de claustre, on es desenvolupa la major part de l’activitat docent universitària i on s’ubica el centre de recerca CETEMMSA; 
dues torres bessones (TCM2 i TCM3), on se situen els espais per a l’allotjament d’empreses amb serveis avançats, i una incubadora i un centre de 
congressos (TCM4), amb capacitat per organitzar actes de fins a 350 persones.

Torre TCM3

Foyer

Edifici Universitari TCM1

CETEMMSA

INCUBADORA

CENTRES UNIVERSITARIS

Campus de 10.818 m2

a primera línia de mar

•	 9 titulacions de grau
•	 3 dobles titulacion
•	  2 titulacions de màster oficial
•	 4 titulacions de postgra

Espai de 1.089 m2

Capacitat per allotjar 27 empreses

ALLOTJAMENT EMPRESARIAL CENTRE DE CONGRESSOS

Espai de 15.136 m2

Capacitat per allotjar 103 empreses 
a l’edifici TCM2 i 26 empreses 
a l’edifici TCM3

Espai de 2.528 m2

299 actes celebrats al 2013

Torre TCM2 
Centre de Congressos TCM4 
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Directori d’empreses del TecnoCampus
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Incubadora

TecnoCampus disposa d’un espai d’incubació destinat a acollir empreses 
de nova creació que duen a terme activitats innovadores i/o de base tec-
nològica vinculats amb els clústers del Parc. Aquesta plataforma ofereix 
una moderna infraestructura plug&play i un portafoli de serveis de valor 
afegit per ajudar a convertir els projectes en empreses consolidades i com-
petitives. La incubadora té capacitat per acollir 21empreses en diferents 
modalitats: espai independent, open space i espais de coworking.

Els requisits que ha de complir un projecte per poder entrar a l’espai d’in-
cubació són presentar un pla d’empresa, no haver iniciat l’activitat o ha-
ver-la iniciat amb anterioritat a un any,  tenir capacitat per generar nous 
llocs de treball i tenir una activitat innovadora i/o de base tecnològica. 
L’any 2013 es van incubar un total de 21 empreses: 13 empreses en ofi-
cines independents, 6 empreses en règim de open space i 4 professionals 
en l’espai de coworking.

La incubadora forma part de la l’associació National Business Incubation 
Association (NBIA) i de la xarxa d’incubadores CREAMED, un projecte 
liderat per l’Euroregió mediterrània enfocat a l’impuls i creació de sinergi-
es entre incubadores d’empreses de Catalunya, illes Balears, Languedoc-
Roussillon i Midi-Pyrénées.

Allotjament empresarial

Des del departament comercial s’ha treballat, durant el 2013, per aconse-
guir la plena ocupació dels diferents mòduls en règim de lloguer del parc, 
que actualment se situa al voltant del 87 %. Els mòduls que es comercia-
litzen són:

•	 TCM2: oficines de lloguer de 23m2 a 56m2 orientades a empresaris 
individuals, microempreses i petites i mitjanes empreses.

•	 TCM3: oficines de lloguer de 200 m2 a 800 m2 orientades a empreses 
més consolidades i amb unes necessitats d’espai superiors degut a la 
seva activitat empresarial.

•	 Locals comercials: espais a la planta baixa del TCM3 orientats a negocis 
que donin valor afegit a la comunitat del parc.

El total d’empreses instal·lades al parc l’any 2013 ha estat de 113, que 
donen feina a 667 persones. En relació amb la tipologia d’aquestes em-
preses, la majoria (un 79%) són empreses de menys de cinc treballadors, 
el 18 % són empreses d’entre cinc i trenta treballadors i el 3 % restant 
tenen més de trenta treballadors. 

Pel que fa als sectors d’aquestes empreses, un 40% són de l’àmbit de les 
tecnologies de la informació i la comunicació, un 20 % són de serveis a 
empreses, un 9 % del sector industrial, un 5% de l’àmbit de la salut i un 5 
% del sector audiovisual.

% Superfície ocupada TCM3

% Superfície ocupada locals comercials

% Superfície ocupada TCM2

% Superfície ocupada Incubadora

64%

100%

93%

89%

Més de 50 treb. 1%

Menys de 5 treb. 79%

Entre 5 i 30 treb. 18%

Entre 31 i 50 treb. 2%

Altres 13%

Indústria 9%

Salut i benestar 5%

Serveis a empreses 28%

TIC 40%

Sector audiovisual 5%

Antònia González
Cap del servei d’emprenedoria del TecnoCampus

“L’èxit de la Incubadora són les empreses allotjades i els emprenedors que 
les impulsen”
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De la idea al negoci per arribar al creixement empresarial

Un dels valors afegits de TecnoCampus sobre altres parcs de caracterís-
tiques similars, és el suport integral a l’empresa i l’emprenedoria en totes 
les seves fases. En primera instància, el parc actua com a facilitador per a 
la generació d’idees innovadores, a través dels itineraris d’emprenedoria 
universitària, de la utilització d’espais de foment de la creativitat com l’In-
nolab o a través dels programes de formació reglada, com són el Màster 
d’Emprenedoria o a través de crèdits transversals en tots els graus impar-
tits per TecnoCampus.

En una segona fase, es facilita assessorament, acompanyament i formació 
per tal que aquestes noves idees generades puguin transformar-se en em-
preses de nova creació. Depenent del tipus de suport necessari i del sector 
de l’empresa, s’implementen els itineraris online o avançat, el programa 
InnoEmprèn o el programa Reempresa.

I per últim, entren en funcionament els serveis d’acceleració per tal que 
aquestes noves empreses arribin al creixement empresarial. Entre la carte-
ra de serveis de creixement es troben els serveis de networking i de xarxes 
empresarials, els serveis de suport a la internacionalització i els serveis 
d’accés al finançament públic i privat d’aquests nous projectes.

Com a resultat dels èxits obtinguts gràcies a aquest programa destaquem 
la creació de 66 noves empreses en finalitzar l’any 2013 i la selecció del 
Parc TecnoCampus com una de les quatre acceleradores de creixement 
territorial del programa Start-up Catalonia, desenvolupat per l’Agència 
de Suport a l’Empresa Catalana (ACC1Ó) de la Generalitat de Catalunya.



Serveis a l’emprenedor

El Servei d’Emprenedoria del TecnoCampus té com a missió l’acompanya-
ment a la iniciativa emprenedora com a clau pel creixement competitiu de 
l’economia del territori. Al llarg del 2013 s’ha assessorat 366 persones amb 
una idea de negoci que han donat com a resultat la creació de 66 noves 
empreses start-up.

Aquests assessoraments s’han dut a terme mitjançant les dues línies de su-
port als emprenedors: l’itinerari bàsic i l’itinerari avançat. Ambdós itine-
raris ofereixen als emprenedors la possibilitat de transformar la seva idea 
en una proposta de valor, en el marc d’un model de negoci viable, dimen-
sionant correctament les variables econòmiques i financeres, i analitzant la 
viabilitat econòmica del projecte. L’itinerari bàsic, que es desenvolupa en 
línia i és totalment gratuït, facilita les eines per elaborar un pla d’empresa, 
per construir un pla econòmic i financer, i facilita recursos informatius en 
temes fiscals, laborals, mercantils i de finançament en línia. Per altra banda, 
l’itinerari avançat és presencial i es desenvolupa amb el suport d’un tutor 
que supervisa i assessora tot el procés.

Així mateix, s’han desenvolupat programes de formació feta a mida per a 
la fase “llavor” per tal que els nous empresaris puguin preparar-se per em-
prendre. En les 49 accions de formació impartides, s’han treballat temàti-
ques com les actituds emprenedores, els models de negoci, les tècniques de 
venda, la gestió pressupostària i les eines digitals d’investigació de mercat, 
comunicades per especialistes de primer nivell, que han beneficiat a 229 
persones emprenedores. 

Per altra banda, durant l’any 2013 també s’ha dut a terme el programa 
InnoEmprèn, un programa d’alt rendiment dissenyat a mida per a empre-
nedors de base tecnològica o d’innovació, que ha comptat amb el finan-
çament i suport de la Diputació de Barcelona. Aquest programa té com a 
missió la transformació d’idees trencadores en negocis gràcies a un conjunt 
de serveis intensius de tutoria, assessorament, mentoring, coaching, accés 
a finançament, suport en el registre de patents i marques, activació de con-
tactes i formació d’alt nivell a través de la participació a un mòdul del màster 
d’emprenedoria. 

Durant l’any 2013 s’han realitzat tres edicions d’aquest programa, adap-
tades a diferents usuaris: a) l’ innoemprèn original, edició en la qual par-
ticipa qualsevol idea innovadora amb alt potencial de creixement, inde-
pendentment del sector de l’empresa i del tipus de perfil de l’emprenedor, 
b) l’innoemprèn universitari, edició del programa Innoemprèn destinada 
específicament a estudiants universitaris d’algun dels centres universitaris 
TecnoCampus i c) l’innoemprèn printed electronics,  un programa de su-
port als emprenedors amb una idea de negoci relacionada amb la comer-
cialització de la tecnologia “Printed Electronics” desenvolupada pel Centre 
Tecnològic CETEMMSA. Aquesta edició s’ha realitzat amb la col·laboració 
de CETEMMSA amb l’objectiu de transferir la tecnologia desenvolupada a 
noves empreses. 

L’execució d’aquests tres programes ha permès proporcionar al mercat un 
programa de suport a l’emprenedoria de nova economia, a més d’un pro-
grama eficaç i d’alt nivell pels recursos que proporciona. Per altra banda, el 
fet d’adaptar el programa en tres edicions, ha permès evolucionar el progra-
ma mitjançant la segmentació del mercat en els diferents sectors d’activitat, 
permetent adaptar la formació específica a les necessitats de cada target 
de mercat.

 Creació d’empreses

Nombre d’empreses creades 66

Nombre de plans d’empresa iniciats 142

Nombre de plans d’empresa finalitzats exitosament 27

Nombre de participants als itineraris InnoEmprèn 65

Nombre de beneficiaris del servei
a la creació d’empreses 

56

Sensibilització

Informació

Formació

Assessorament

200

745

336

229

235

400 600 800

SE
RV

EI
S 

D
E 

SU
PO

RT
 A

 L
’E

M
PR

EN
ED

O
RI

A



57

SE
RV

EI
S 

D
’A

CC
EL

ER
A

CI
Ó

 E
M

PR
ES

A
RI

A
LServeis d’acceleració empresarial

Els serveis avançats d’acceleració empresarial que ofereix TecnoCampus 
són els següents: serveis de formació i informació, serveis de consultoria, 
serveis de comunitat o networking, serveis de comunicació, serveis avan-
çats de finançament i l’organització dels premis cre@tic, com a servei de 
reconeixement als millors projectes empresarials territorials.

Serveis de formació i informació

Estan formats pel conjunt de seminaris i tallers de curta durada sobre 
temes d’interès que ajuden a millorar les estratègies de creixement em-
presarial. Al llarg del 2013, s’han realitzat 6 sessions grupals i 12 sessi-
ons individuals, que han beneficiat 213 persones. Destaquen la formació 
sobre com fer una campanya de llançament a Internet, la jornada Troba 
el teu inversió ideal i la sessió informativa i de networking del programa 
Invercreix.

Serveis de consultoria

En l’àrea de consultoria convé destacar el treball desenvolupat per SECOT 
Sèniors per a la Cooperació Empresarial, que va aportar la seva assistència 
tècnica i serveis de mentoring a 12 empreses ubicades al parc i el servei 
de tutelatge realitzat a les empreses ubicades a la incubadora en el qual es 
van fer 30 intervencions.

Servei de comunitat o networking

En aquesta àrea es realitzen accions que tenen per objectiu impulsar la 
creació de vincles i sinergies entre les empreses que formen part de la 
Xarxa Empresarial TCM. A part dels networkings bimensuals amb les em-
preses del parc, destaca la realització del macronetworking 2.0. celebrat 
el 14 de març de 2013, que va comptar amb més de 100 empresaris par-
ticipants. Així mateix, dins d’aquest servei va tenir lloc la primera edició 
del Weekend Challenge, un intens cap de setmana en el qual universitaris 
comparteixen idees de negoci, formen equips, creen productes i llancen 
startups.

Serveis de comunicació

Des del TecnoCampus s’afavoreix la difusió de les empreses ubicades al 
parc a partir de diferents mitjans de comunicació. Actualment es realit-
zen col·laboracions amb el diari El Punt, on s’entrevisten periòdicament 
les empreses amb més potencial de creixement, i el diari Capgròs que, en 
l’apartat de “Nous Emprenedors”, mensualment dóna a conèixer una em-
presa de la incubadora. En total al llarg de l’any 2013 es van realitzar 39 
aparicions d’empresaris en mitjans de comunicació.

Programa Invercreix

InverCreix és un programa per a projectes d’alt potencial de creixement 
que necessiten atraure inversió i maximitzar les seves possibilitats d’èxit. 

És un programa global en el que al llarg de l’any es prepara a les empreses 
per millorar la seva estratègia de creixement, per accedir a línies de finan-
çament públiques, es capacita als líders per la recerca i presentació a in-
versors privats , per participar a Fòrums d’Inversió amb més possibilitats 
d’èxit i preparar a la recerca de socis i partners  tecnològics/industrials 
per al projecte. 

El programa permet preparar el projectes per tenir mes garanties d’èxit a 
l’hora de adreçar-se a les diferents fonts de finançament/inversió ja siguin 
publiques o privades.

En l’any 2013, cinc empreses van ser capacitades de forma intensiva a 
través de la participació en un programa de formació, assessorament i 
mentoratge per tal d’elaborar amb èxit un pla estratègic de creixement 
i un pla econòmic-financer que els permeti tirar-lo endavant. En conjunt, 
les empreses participants van rebre més de 20 hores de formació grupal i 
van rebre 15 hores d’assessorament personalitzat i 25 hores de mentoring 
de mitjana. 

Pel que fa l’assessorament a fonts públiques de finançament, aquest any, 
es va tornar a dur a terme una sessió sobre finançament en l’empresa en 
la qual es va donar informació per tal que les start-ups innovadores cone-
guessin les línies específiques de finançament. Durant la jornada es van 
presentar els instruments d’ENISA, IFEM i Caixa Capital Risc. 

En conjunt, entre totes les empreses participants als programes de finan-
çament avançat oferts per TecnoCampus es va aconseguir una inversió de 
2.607.000 euros de capital.

Usuaris dels serveis d’acceleració empresarial

Serveis de formació i informació 213

Serveis de consultoria 47

Serveis de comunitat o networking 186

Serveis de comunicació 39

Projectes empresarials presentats 
als serveis de finançament avançat

69

Inversors participants als serveis de finançament avançat 66

Rafa Liñan
Exestudiant del TecnoCampus i CEO a Veziko.com

“Estar ubicats al TecnoCampus ha generat confiança als nostres clients. De 
la mateixa manera, ens ha permès captar talent universitari i oferir-los un 
espai únic on treballar. Sens dubte, apostar per aquesta ubicació va ser una 
bona decisió.”
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Premis Cre@tic de reconeixement a la millor iniciativa empresarial

Els premis Cre@tic de reconeixement a la millor iniciativa empresarial són 
uns premis consolidats en el territori que, any rere any, tenen més visibilitat 
i rellevància. Els premis estan dirigits a aquelles persones que tenen una 
idea de negoci tecnològica i/o innovadora, i a les empreses del sector que 
hagin començat la seva activitat durant el 2013. 

En l’edició d’enguany es van presentar 25 projectes per tal d’aconseguir un 
dels tres premis en metàl·lic (4.000 euros per al primer classificat, 2.000 
euros per al segon classificat i 1.000 euros per al tercer) a més d’un any 
d’allotjament a la incubadora amb una bonificació del 50%. 

Els guanyadors d’aquesta edició van ser l’empresa Slid (primer classificat), 
amb projecte d’una aplicació mòbil d’intercanvi de targetes de visita de 
forma presencial a través de smartphones; l’empresa Watly (segon classi-
ficat), i Cooncert (tercer classificat). L’accèssit al millor projecte llavor per 
als estudiants va ser el projecte Wineys i es va donar una menció especial 
a l’empresa Braingaze. Els premis es van lliurar a la gala Nit dels Empre-
nedors, celebrada el 20 de novembre del 2013 al Centre de Congressos 
del parc i conduïda pel mataroní Pep Plaza. A la gala hi van assistir més de 
300 persones, entre empreses, emprenedors, representants de promoció 
econòmica d’institucions d’àmbit públic local i autonòmic. 

Start-up Catalonia arrenca al TecnoCam-
pus amb l’objectiu d’accelerar 60 empreses 
catalanes

El president del TecnoCampus i regidor de Promoció Econòmica 
i Innovació de l’Ajuntament de Mataró, Miquel Rey, i el conseller 
delegat d’ACCIÓ, Joan Tarradellas, van inaugurar el 15 de gener de 
2014  la segona edició del programa Start-up Catalonia, impulsat 
per ACCIÓ i que forma part del Catalunya Emprèn. La sessió es va 
celebrar al TecnoCampus i va comptar amb la presència de les 58 
empreses que enguany van participar al programa en alguna de les 
quatre acceleradores que ACCIÓ té al Parc Científic i Tecnològic de 
la UdG (Girona), EsadeCreapolis (àmbit B-30), al Parc UPC (Baix 
Llobregat) i al TecnoCampus.

La Xarxa d’Acceleradores Start-up Catalonia proporciona a les 
empreses participants assessorament, formació, networking i su-
port en la cerca de finançament per tal que superin les etapes de 
vida inicials en què estan exposades a alts nivells d’incertesa.

Els objectius que l’Start-up es va marcar per aquesta edició van ser 
que el promig de les empreses participants incrementin un 50% la 
seva facturació anual, incorporin un mínim de 2 treballadors du-
rant l’any que dura el programa, que el 30% de les start-ups iniciïn 
o incrementin les vendes a l’exterior, que el 70% aconsegueixi el 
finançament necessari per assolir les seves fites; i que un any des-
prés d’haver acabat el programa, més d’un 6% d’aquestes empre-
ses rebin el suport econòmic d’un inversor privat.

Els eixos clau en els quals se centra aquesta segona edició de 
l’Start-up Catalonia són el networking, la reflexió estratègica, la 
internacionalització i el finançament. Les empreses seleccionades 
van començar la seva participació al programa i durant el mes de 
gener van escollir un dels més de 80 tutors de què disposa Start-
Up Catalonia perquè els acompanyi durant tot el 2014 i els ajudi a 
assolir els objectius que s’han marcat.
 



Servei de Teixit Productiu

El Servei de Teixit Productiu desenvolupa programes, projectes i serveis 
per afavorir i impulsar la millora competitiva de les empreses, actuant di-
rectament amb els sectors empresarials prioritaris (tèxtil o marítim), els 
col·lectius específics (dones o autònoms) o segons l’entorn on es desenvo-
lupa la seva activitat (polígons, cooperatives, etc.).

Impuls del sector marítim

La Fundació TecnoCampus participa de forma activa en la promoció i ac-
tivació de les sinergies que existeixen entre el mar i les activitats socioeco-
nòmiques del sector marítim i nàutic com a conjunt d’activitats emergents 
de gran valor. El seu objectiu és impulsar i potenciar l’acció econòmica del 
sector marítim i nàutic del Maresme perquè es creïn activitats que generin 
ocupació, millorin la qualificació professional i, d’aquesta manera, diversi-
fiquin l’economia del territori.

Les principals línies estratègiques d’acció són les següents:

1. L’Associació Maresme Marítim, que té per finalitat fomentar el desen-
volupament socioeconòmic de totes les activitats relacionades amb el 
món i la cultura del mar de la comarca del Maresme. Aquesta associació 
és oberta a la incorporació de persones, empreses i entitats que tinguin 
interès a participar d’aquestes finalitats. L’associació Maresme Marítim 
és sòcia del Fòrum Marítim Català (FMC).

2.  Projecte MaresMés II, que és un projecte subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, que inclou la rea-
lització d’un conjunt d’accions per impulsar i innovar l’àmbit marítim 
empresarial i ocupacional del Maresme. Aquest projecte es realitza en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró, l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar, CETEMMSA i la Fundació TecnoCampus. Les accions que van de-
senvolupes en les línies següents:

•	 Turisme nàutic
•	 Pesca turisme al Maresme
•	 Estratègia de vinculació amb agents econòmics i socials
•	 Observatori de l’àmbit marítim del Maresme
•	 Perfils professionals emergents del sector marítim 

i nàutic del Maresme
•	 Disseny i implementació de titulacions universitàries, 

oficials i pròpies, vinculades al mar i la nàutica

Experts catalans es reuneixen al 
TecnoCampus en la 2a Jornada de Logística 
i Negocis Marítims

El TecnoCampus de Mataró va reunir el passat 16 de maig de 2014 
alguns dels principals experts en l’àmbit de la logística del país en 
la 2a Jornada sobre Logística i Negocis Marítims. El president de la 
Fundació TecnoCampus, Miquel Rey, va obrir la jornada destacant 
l’aposta que fan tant la ciutat de Mataró com el TecnoCampus pel 
creixement econòmic vinculat al front marítim. En aquest sentit, 
s’ha mencionat el nou Grau en Logística i Negocis Marítims de 
l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa del TecnoCam-
pus.
 
La primera taula rodona s’ha centrat en els smart ports, concepte 
que engloba des del tractament del residus als avisos per tempo-
rals, passant per tot allò relacionat amb la cadena logística. Res-
ponsables dels ports de Barcelona i Gènova, dos dels més impor-
tants del Mediterrani, han explicat els avenços en aquest àmbit i 
han apuntat que cal entendre el port com un element que va més 
enllà de la càrrega i descàrrega de la mercaderia. 
 
La segona taula s’ha centrat en la innovació i les tendències en la 
logística. La rapidesa en les entregues, la intermodalitat, la pressió 
sobre els costos, les aliances estratègiques o la creixent dinàmica 
internacional són algunes de les tendències que s’han apuntat. 
 
Els experts han coincidit que la logística serà clau per al creixement 
econòmic de Catalunya i la sortida de la crisi. 
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Emma Feriche
Cap de serveis empresarials del TecnoCampus

“El parc TecnoCampus creix com a comunitat empresarial i fa una aposta 
donant suport a noves oportunitats de negoci. La suma és un ecosistema de 
futur.”
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Impuls del sector tèxtil

TecnoCampus actua coordinadament amb altres entitats i administracions 
com a agent dinamitzador del clúster tèxtil, confecció i moda del Maresme 
i també és membre d’ACTE (Associació de Col·lectius Tèxtils Europeus), 
principal associació interlocutora a Europa per defensar els interessos dels 
seus socis i trobar solucions a reptes comuns.
 
Per altra banda, en l’any 2013 també s’ha participat en el projecte ACTE II: 
Cooperació, Innovació i Creativitat, un projecte fet en col·laboarció amb al-
tres entitats que té com a objectiu contribuir a la transformació del model 
productiu del sector, impulsant accins que permetran millorar la competi-
tivitat de les empreses, la inserció laboral i la qualitat de l’ocupació (nous 
perfils professionals i suport a empreendors). Per aconseguir-ho, s’han es-
tablert tres línies estratègiques.

•	 La creació de dinàmiques de cooperació entre les empreses, professi-
onals i els actors vinculats al sector tèxtil dins de l’àmbit d’actuació.

•	 L’augment de les possibilitats d’ocupació a través de la realització d’iti-
neraris específics de formació i inserció.

•	 Finançament de projectes a través de la Xarxa d’inversors tèxtil.

Reindustrialització

La línia estratègica de reindustrialització del TecnoCampus tracta de posar 
el sector industrial autòcton del territori en l’eix del disseny i aplicació de 
polítiques de suport que s’impulsen des de l’administració i els seus agents. 
Així, es valoritzen les capacitats del territori, entomant els problemes reals 
de les pimes (com la recapitalització, la reducció de l’endeutament, l’accés 
al crèdit, la fiscalitat favorable) i apropant la investigació i les universitats a 
les empreses. Això permet disminuir costos energètics, fomentar la compe-
titivitat i internacionalització de les pimes, promocionar la cultura empre-
nedora industrial i manufacturera, i desenvolupar iniciatives d’investigació. 

Les actuacions que més destaquen en aquest sentit es desenvolupen a tra-
vés del programa de Reempresa i de la promoció de l’activitat econòmica 
dels polígons.

El programa Reempresa fomenta la continuïtat d’empreses que són viables 
econòmicament i cerquen un relleu en la propietat i direcció. Aquest pro-
grama posa en contacte emprenedors i empreses o empresaris que volen 
cedir el negoci, dóna suport als implicats assessorant-los en la seva presa de 
decisions i dóna la garantia d’un procediment tècnic i legal lligat a l’examen 
estricte de les variables empresarials. D’aquesta manera, totes dues parts 
(emprenedors i persones cedents del negoci) en surten beneficiades.

Per altra banda, des del TecnoCampus s’ha treballat amb el repte de do-
nar un impuls estratègic als polígons d’activitat econòmica de Mataró, amb 
l’objectiu de potenciar la millora de la competitivitat i incrementar el seu 
dinamisme, enfortint les zones industrials i les empreses que les conformen. 
La proposta de dinamització i modernització d’aquests espais inclou, entre 
d’altes, mesures per comercialitzar i promocionar els polígons de Mataró, 
millorar els serveis de localització d’empreses en zones industrials o la cre-
ació d’associacions o xarxes organitzades d’empresaris dels polígons que 
puguin constituir-se com a interlocutors davant de l’administració pública 
i d’altres agents. 

Salvador Fàbregas
Exestudiant del Màster en Emprenedoria i CEO a Bueni.es

“El TecnoCampus ens ha acompanyat des dels inicis i estem en plena ex-
pansió. El Màster en Emprenedoria ens ha ajudat a compartir, aprendre, 
conèixer professors d’alt nivell i validar noves línies de negoci per a la nos-
tra companyia.”
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Centre de Congressos i Reunions 

Ubicat a primera línia de mar, el Centre de Congressos i Reunions té una su-
perfície de 2.200m2. Les instal·lacions consten d’un auditori de 950m2, un 
foyer de 900m2, quatre sales modulables multifuncionals de 45 a 150m2 i 
aules acadèmiques d’alt nivell de diverses capacitats. 

El centre està adherit al Barcelona Province Convention Bureau i enguany, 
sota el lema “L’Èxit d’un esdeveniment depèn de la seva ubicació”, se n’ha mi-
llorat la promoció mitjançant un innovador catàleg en 360º tant per a web 
com per a iPad, i a través de la difusió setmanal de l’agenda d’actes públics a 
una llista de distribució que ja compta amb més de 400 persones.

Durant el 2013 el Centre de Congressos i Reunions del parc TecnoCampus 
ha acollit un total de 299 actes que han aplegat al centre de reunions aproxi-
madament unes 22.000 persones. Aquestes xifres suposen un increment del 
4% respecte els congressos organitzats l’any 2012. 

Del total d’actes organitzats, el 43% eren activitats organitzades per institu-
cions i empreses alienes al TecnoCampus. Els esdeveniments més destacats 
de l’any 2013 van ser els següents: la jornada Esdeveniverd, el Simposium 
Nacional d’Il·luminació, la 20a edició del Saló Boda, el Congrés Internacional 
ASMDA, la conferència Angiomaresme 2013, el Congrés internacional de 
balls Zouk i el VIII Congrés Nacional d’Entomologia aplicada. 

D’altra banda s’han celebrat 170 actes organitzats o coorganitzats pel Tec-
noCampus, entre els quals destaquen la presentació del programa Start-up 
Catalonia, la celebració dels actes de graduació dels centres universitaris Tec-
noCampus i la Nit dels Emprenedors.
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CETEMMSA Technological Centre 

CETEMMSA Centre Tecnològic desenvolupa tasques d’investigació apli-
cada en el procés de flexibilitzar l’electrònica a través de la impressió de 
dispositius electrònics – Printed Electronics -  sobre diferents substrats 
flexibles.

CETEMMSA transfereix la tecnologia i el coneixement a les empreses per 
millorar la seva competitivitat a través de la innovació. Emetre llum, cap-
tar energia i senyals físiques o biològiques, o interactuar amb persones o 
objectes de manera diferent i innovadora és possible, i CETEMMSA és 
capaç de dur-ho a terme gràcies a la seva cadena integrada que avarca des 
de la recerca aplicada fins l’enginyeria i la industrialització del producte.

CETEMMSA s’organitza en tres principals processos d’investigació i des-
envolupament:

•	 Tractament de superfícies i deposició de materials 
Procés de deposició de diferents elements actius a través de la formu-
lació de tintes funcionals sobre substrats flexibles per aconseguir noves 
capacitats. 

•	 Procès d’escalat industrial
Desenvolupament del procés de escalat  pre-industrial de dispositius a 
través d’equips roll-to-roll d’impressió i deposició.

•	 Smart Engineering
Integració de dispositius electrònics impresos i dispositius electrònics 
híbrids en productes finals a través de prototipus competitius.

Línies tecnològiques

•	 Dispositius fotònics. Desenvolupament de dispositius flexibles per a la 
producció d’energia (OPV – Organic Photovoltaics) i investigacions en 
el camp de la il·luminació mitjançant la impressió de dispositius elec-
troluminiscents (EL) i LEDs híbrides (HYLEDs).

•	 Electrònica impresa. Desenvolupament de circuits i components elec-
trònics mitjançant diferents tècniques d’impressió.  

•	  Sensors impresos. Impressió de diferents tipus de sensors – pressió, 
moviment, bio-potencials, respiratoris, extensiomètrics, etc.

•	  Biofuncionalització de superfícies. Immobilització controlada de biomolè-
cules per a l’obtenció de superfícies biològiques complexes, amb dissenys 
a mida, i aplicacions en bio-sensors, substrats biocides o biomimètics. 

•	 Teixits d’altes prestacions –Smart Textiles. Desenvolupament del subs-
trat tèxtil d’us tècnic como a base principal per a l’obtenció de noves 
funcionalitats en diferents sectors d’aplicació.

Xarxa Tecnio

CETEMMSA forma part de la xarxa TECNIO que aglutina els principals 
agents experts en investigació aplicada i transferència tecnològica de 
Catalunya i que té com a missió consolidar i potenciar el model de trans-
ferència tecnològica per  generar un mercat tecnològic català que aporti 
competitivitat a l’empresa i dotar de tecnologia a les empreses per aportar 
valor afegit al seus projectes i esdevenir un trampolí de projecció exterior 
de les mateixes.
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Fundació TICSALUT

La Fundació TicSalut és un organisme del Departament de Salut, que tre-
balla per impulsar el desenvolupament i la utilització de les TIC i el treball 
en xarxa en l’àmbit de la salut, fa d’observatori de noves tendències, inno-
vació i seguiment d’iniciatives emergents, i ofereix serveis de normalitza-
ció i homologació de productes.

La Fundació TicSalut està formada per diverses administracions públiques 
involucrades en els àmbits de la salut, el benestar social i les tecnologies 
de la informació i la comunicació, així com per agrupacions d’hospitals i 
centres sanitaris. 

Missió
Ser agents facilitadors de la transformació del model assistencial de salut 
i social mitjançant les TICs .

Visió
Convertir-nos en el referent del sector salut i social que impulsa l’innova-
ció en l’ús de les TIC com a instrument per a la transformació del model 
assistencial.

Les actuacions de la Fundació:

•	 Observatori
La Fundació TicSalut realitza una enquesta anual per conèixer la situ-
ació de la implantació de les TIC en salut als centres sanitaris catalans, 

així com un anàlisi de les tendències internacionals en TIC i salut mit-
jançant la revisió de fonts de referència, seguiment de xarxes socials i 
amb la realització d’una enquesta en línia a experts del sector. El seu 
registre de projectes Experiències en TIC i salut dóna una visió global 
de la situació dels projectes d’innovació a tot el territori català, així com 
informació detallada de cada projecte, que pot ser interessant per a al-
tres actors del sistema sanitari que estan iniciant projectes d’innovació 
en TIC i salut.

•	 Innovació
Dinamitzem projectes i oferim assessorament per al seu desenvolu-
pament. Promovem accions en el marc de la salut 2.0., participem en 
projectes europeus d’impuls de les TIC en salut i promovem aliances 
tecnològiques amb regions i xarxes d’arreu del món, directori d’empre-
ses TIC amb productes desenvolupats i/o homologats en l’àmbit salut.

•	 Estàndards i Interoperabilitat
L’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat treballa per assolir la intero-
perabilitat dels sistemes i agents de salut a Catalunya, centrant-se en 
el desenvolupament i desplegament d’estàndards de TIC per a la salut. 
S’ha creat el Centre de Competències d’Integració juntament amb Tec-
noCampus Mataró-Maresme, per afavorir la integració més ràpida de 
tots els centres i les dades clíniques en una xarxa nacional.

•	 Coneixement
Establim acords de col·laboració amb universitats del territori per 
potenciar accions formatives per al desenvolupament de l’eSalut i pro-
movem actuacions formatives i tallers per a l’actualització de coneixe-
ments, la millora de la carrera professional o l’accés a noves fórmules i 
oportunitats de treball.
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4.
Un projecte 
obert
i connectat
al món 
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Un projecte obert i connectat al món 

En el Pla Estratègic de la Fundació TecnoCampus es defineix la internaci-
onalització com un dels eixos claus de l’actuació del TecnoCampus. Per als 
estudiants, la internacionalització es tradueix a capacitar-los per desen-
volupar-se professionalment en un entorn global, a través dels intercanvis 
de mobilitat acadèmica, l’ensenyament de competències lingüístiques i el 
desenvolupament de dobles titulacions amb universitats europees. 

Per altra banda, per a les empreses vinculades al Parc TecnoCampus, la in-
ternacionalització implica la promoció d’acords amb parcs i agències d’ar-
reu del món que faci possible l’establiment de sistemes de col·laboració 
i desenvolupament de negocis ràpid i eficaç en altres països amb espais 
landing recíprocs.

Mobilitat acadèmica  

Durant el curs 2013-2014 el Servei de Mobilitat Internacional ha seguit 
treballant per tal de fomentar la mobilitat internacional tant dels estudi-
ants com del personal acadèmic, mitjançant l’organització d’activitats in-
formatives dirigides a aquests col·lectius i a través de l’ampliació del nom-
bre de convenis signats amb universitats estrangeres.

TecnoCampus disposa actualment de 91 convenis bilaterals, corresponent 
67 al programa Erasmus, 8 a convenis bilaterals internacionals i 16 del pro-
grama Sicue-Sèneca-  amb universitats de l’estat espanyol. 
Pel que fa als convenis bilaterals Erasmus, TecnoCampus disposa de la Car-
ta Erasmus d’Educació superior 2014-2020 amb un total de 67 convenis 
bilaterals Erasmus signats amb 56 universitats europees de 20 països. 
Aquests convenis regulen les condicions de mobilitat entre estudiants i 
professors, permeten la realització de programes de formació conjunts, i 
faciliten la formació de consorcis internacionals per participar en les con-
vocatòries de projectes de recerca de la Comissió Europea. 

Països en els quals Tecnocampus té signats convenis internacionals

Nombre de places Erasmus per centre universitari

ESUP
44%

ESCSET
40%

ESCST
16%

Maite Viudes
Directora de l’àrea de relacions internacionals i carreres professionals del TecnoCampus

“Des dels Serveis Campus treballem de la mà de les millors universitats 
i empreses de tot el món per tal d’oferir als nostres estudiants, els futurs 
professionals, una formació adaptada a les necessitats d’un món global 
i competitiu” 

L’aposta de TecnoCampus per la internacionalització ha donat com resultat 
que durant el curs 2013- 14 s’hagin  signat 28 nous convenis bilaterals amb 
universitats de 14 països reu del mon. Els països amb més acords signats 
han estat: Polònia, Alemanya i Regne Unit.
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Durant el curs acadèmic 2013-2014, 84 estudiants i 9 professors dels cen-
tres universitaris  TecnoCampus van realitzar estades a l’exterior. D’altra 
banda, 45  estudiants, 18 professors i 3 membres del personal d’adminis-
tració i serveis d’universitats estrangeres van realitzar una estada a Tecno-
Campus.
Així mateix, durant els dos últims cursos un total de 187 estudiants  del 
Grau en mitjans audiovisuals del TecnoCampus han participat en el progra-
ma de doble titulació amb la Universitat de Glyndwr al Regne Unit.  
Pel que fa a l’evolució de la mobilitat cal destacar que durant el curs 2013-
14, l’Escola Superior Politècnica ha augmentat la sortida d’estudiants en un 
100% respecte al curs 2012-2013 i l’Escola Superior de Ciències Socials i 
de l’Emprea va augmentar un 110%.

Programes de mobilitat TecnoCampus 2013-2014 IN OUT

Mobilitat Erasmus d’estudiants 17 56

Mobilitat Erasmus Practiques  0 2

Mobilitat Erasmus de professorat 15 6

Mobilitat Erasmus personal 3 0

Programa Sicue-Sèneca 5 0

Intercanvis  internacionals (Xina) 2 0

Pràctiques IAESTE 12 17

Erasmus Intensive Program – Estudiants 9 10

Erasmus Intensive Program - Professors 3 3

Nous convenis Erasmus signats al curs 2013-2014

País Institució

Alemanya Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

Alemanya HDPK Hoschschule der Populären Künste

Alemanya Technische Universität Ilmenau

 Austria MCI Management Center Innsbruck

 Austria University of Innsbruck

Cròacia University of Rijeka 

Cròacia University of Osijek

Dinamarca Business Academy SouthWest

Eslovènia University of Maribor 

Hongria University of Pécs

Irlanda Waterford Institute of Technology

 Itàlia Univ. degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

 Itàlia Università degli Studi di Cagliari

 Lituània Fontys Univ. of Applied Sciences SCL of E. Tilburg

 Països Baixos
Hogeschool van Arnhem - HAN University of 

Applied Science

Polònia Cracow University of Economics 

Polònia Wroclaw University of Economics

 Polònia Poznán University of Economics POZNAN 03

 Polònia Akademia Wychowania Fizycznego 

 Polònia Medical University of Lublin

Turquia Bahcesehir University

Regne Unit University of East London 

Regne Unit University of Stirling

Regne Unit University of Lincoln

Nous convenis bilaterals internacionals signats al curs 2013-2014

País Institució

Argentina Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza

Argentina Universidad Argentina de la Empresa. Buenos Aires

Argentina Univ. N. del NE de la Prov. de Buenos Aires  (UNNOBA)

 Mèxic Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, Veracruz

 Mèxic Universidad La Salle

 Mèxic Tecnológico de Monterrey

R. Dominicana Universidad Católica de Santo Domingo

 Xina Capital Normal University
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Barcelona Coastline Entrepreneurial 

Summer School 

Del 7 al 18 juliol de 2014 es va celebrar per primera vegada l’Esco-
la d’Estiu per a Emprenedors – Barcelona Coastline Entrepreneu-
rial Summer School 2014. L’Escola d’Estiu té un programa de dues 
setmanes que combina la formació en emprenedoria, formació en 
idiomes i esports nàutics amb una gran varietat d’activitats opci-
onals.

L’Escola d’Estiu forma part de l’oferta formativa de TecnoCampus 
i enguany s’han realitzat cursos d’Administració d’Empreses i Em-
prenedoria, Tecnologies de la Informació  i Disseny de Videojocs.

El perfil dels participants ha estat el d’estudiants dels graus d’Ad-
ministració d’Empreses i Màrqueting, estudiants de graus univer-
sitaris relacionats amb TI i estudiants dels graus universitaris de 
Mitjans Audiovisuals i Comunicació,  així com estudiants de se-
cundària més grans de 18 anys amb gran interès en les temàtiques 
ofertes.

Els cursos s’han impartit en anglès a un total de 21 persones pro-
vinents de 5 països diferents: Polònia, Ucraïna, Bèlgica, Rússia i 
Anglaterra.

IV Setmana Internacional

Entre els dies 22-25 d’abril es va celebrar la 4ª setmana Internaci-
onal al TecnoCampus que té per objectiu promoure les relacions 
internacionals del TecnoCampus.

Durant tota la setmana es van convidar a professors de 8 univer-
sitats partners perquè duguessin a terme classes, seminaris, con-
ferències i tallers, entre d’altres, als nostres estudiants. Aquest 
seguit d’activitats, donen peu a establir relacions acadèmiques i de 
recerca amb l’equip docent del TecnoCampus i a obrir noves vies 
de col·laboració entre les institucions. La setmana es va aprofitar 
també per organitzar trobades amb tots aquells futurs estudiants 
d’Erasmus i els professors de les universitats de destí.

Durant la mateixa setmana també va tenir lloc la trobada interna-
cional Udine Network que va reunir una trentena de professionals 
de l’àmbit de la salut de diferents universitats europees, vinculats 
a la recerca i l’educació superior.
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International Entrepreneurship Seminar 

Sweden

A finals del mes de gener 2014, el TecnoCampus va seleccionar 
entre els estudiants dels diversos graus quatre persones que del 12 
al 16 de maig de 2014 van participar a Suècia en la quarta edició 
del International Entrepreneurial Seminar, una iniciativa que des 
del 2011 reuneix cada any joves de diverses universitats europees 
per posar en comú coneixements i projectes d’emprenedoria.

La trobada va comptar amb 36 representants de fins a 6 països 
diferents que va permetre als futurs graduats desenvolupar pro-
jectes innovadors a partir d’una proposta donada per les universi-
tats participants. Els equips d’estudiants van ser multidisciplinars 
i multiculturals, tal com han de ser els equips emprenedors per 
donar respostes diverses i d’èxit a necessitats del mercat.

Els estudiants que van viatjar a Suècia van ser Joan Viladomat, del 
Màster en Emprenedoria i Innovació; Queralt Gómez, de la doble 
titulació en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació; 
Jaume Ávalos, de la doble titulació en Administració d’Empreses 
i Turisme i Freddy Ricard, d’Administració d’Empreses i Gestió de 
la Innovació.
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Programes de suport a la internacionalització de l’empresa

TecnoCampus Busines Landing 

TecnoCampus Busines Landing és un programa d’aterratge empresarial 
entre dos parcs tecnològics agermanats, que permet el intercanvi tem-
poral d’empreses incubades amb interès a realitzar contactes comercials 
i obrir mercats. Durant un període comprès entre deu dies i tres mesos, 
les empreses disposen d’un despatx compartit sense cost amb accés a ser-
veis d’acceleració del parc com ara sessions de formació, de networking o 
conferències. 

Actualment el TecnoCampus té en vigor dues connexions permanents: una 
amb el Parc Tecnològic de la Florida Atlantic University (Estats Units) i l’al-
tra amb el Parc Tecnològic Castres-Mazamet Technopole (França).

South Florida

La zona de South Florida (Broward, Miami i Palm Beach), per la seva ubi-
cació estratègica, és una de les entrades més importants del món per a la 
indústria i el comerç, amb èmfasi per als sectors de les tecnologies de la 
informació i la comunicació, aeroespacial, d’indústries creatives, marítim i 
de salut. Per altra banda, Miami està considerada la primera ciutat del món 
per fer negocis amb l’Amèrica Llatina.

Per tot aquest potencial, el TecnoCampus va signar un acord l’any 2013 
amb el Research Park de la Florida Atlantic University, en virtut del qual 
empreses d’una i altra banda de l’Atlàntic poden fer estades gratuïtes de 
tres mesos per explorar sobre el terreny les possibilitats d’impulsar negocis 
a l’estranger i, a la vegada, rebre assessorament sobre la millor manera per 
aterrar a aquest mercat. 

Castres-Mazamet

L’altra connexió permanent és amb el parc tecnològic Castres Mazamet 
Technopole, prop de la ciutat de Tolosa, a la regió Migdia-Pirineus (Fran-
ça). Aquest parc desenvolupa la seva expertesa i dóna suport a projectes 
empresarials en tres àrees d’especialització: la innovació en química fina, el 
món digital i la salut.

La col·laboració desplegada amb el TecnoCampus posa en marxa un seguit 
d’accions comunes al servei de les empreses que s’acullin al programa. En 
el cas de les empreses en fase de creació i coneixement, la col·laboració es 
tradueix en un programa d’aterratge per als emprenedors sense contrapar-
tides econòmiques i amb els serveis de recepció del parc a disposició de les 
empreses, així com la posada en marxa de mòduls de formació i acompa-
nyament dels emprenedors en el territori de destí. Aquesta col·laboració 
ha estat possible gràcies a la participació de les dues organitzacions en el 
projecte CREAMED, xarxa d’incubadores de l’Euroregió mediterrània.

Pla de projecció exterior

Mataró va iniciar l’any 2013 l’elaboració d’un pla de projecció exterior per 
tal de dotar-se d’una estratègia que permeti planificar i coordinar les ac-
tuacions de caràcter internacional del seu territori en el mig termini. En 
els darrers anys, l’Ajuntament de Mataró ha estat desenvolupant diversos 
projectes amb un fort component de projecció internacional, d’acord amb 
els compromisos recollits en els diferents Plans d’Actuació Municipal.

Aquestes iniciatives se centren fonamentalment en reforçar la internaci-
onalització de les empreses del territori i l’atracció d’inversions, conver-
tir el parc científic TecnoCampus en un referent mundial, tant en l’àmbit 
acadèmic com en el de la recerca, teixir una xarxa de ciutats i actors socis 
a nivell global, consolidar les actuacions que es duen a terme en l’àmbit 
de la solidaritat i la cooperació internacionals, i posicionar el territori en 
el món a través de les possibilitats que ofereix el port de Mataró i el seu 
front marítim.

El pla de projecció exterior de Mataró tindrà per objectiu articular les 
actuacions de caràcter internacional que s’impulsin des del territori, amb 
la vocació d’esdevenir un projecte compartit pel major nombre d’actors. 
Així mateix, es treballarà per donar al pla un caràcter territorial ampli que 
abasti els actius i actors de la comarca del Maresme, traçant a la vegada 
sinergies amb d’altres municipis catalans.
La Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme és l’encarregada de desenvo-
lupar el procés d’elaboració del pla de projecció exterior. La Diputació de 
Barcelona, a través de la Direcció de Relacions Internacionals, dóna suport 
a l’Ajuntament de Mataró en aquest projecte.
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TecnoCampus en xarxa

En el marc del treball desenvolupat en xarxa amb altres parcs i entitats ter-
ritorials, s’ha col·laborat en el projecte Fem Talent de la Xarxa de Parcs 
Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT), un projecte innovador que 
té com a objectiu promocionar la igualtat d’oportunitats entre homes i do-
nes, i gestionar el talent femení.

Per altra banda, s’ha participat en les diferents trobades organitzades per 
l’Associació de Parcs Tecnològics d’Espanya (APTE) per tal de tractar les 
problemàtiques que ofereix el nou context de retallada d’ajuts per a la re-
cerca i la innovació. En concret TecnoCampus participa en dos grups de 
treball de l’Associació: el grup de tècnics de projectes europeus i el grup de 
treball en nous serveis a les empreses. A més, s’ha col·laborat en la prepa-
ració de presentacions informatives i tècniques de les capacitats del Tecno-
Campus i en la preparació d’altres documents divulgatius. 

Xarxes de les quals forma part TecnoCampus

•	 International Association of Science Parks 
and Areas of Innovation (IASP)

•	 Asociación de Parques Tecnológicos de Espanya (APTE)
•	 Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT)
•	 National Business Incubation Association (NBIA)
•	 CREAMED, xarxa d’incubadores de l’Euroregió mediterrània
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TecnoCampus Digital

En l’era de la societat de la informació, d’Internet i de la globalització, les 
tecnologies de la informació i la comunicació formen part de la nostra vida 
quotidiana ja sigui per treballar, per comunicar-se o per relacionar-se amb 
altres persones. La digitalització ofereix grans avantatges: disponibilitat de 
la informació en qualsevol moment, diferents formes i formats per expli-
car la informació, noves eines de creació i expansió del coneixement, entre 
d’altres.

En els últims anys TecnoCampus ha fet un gran esforç per aprofitar cada un 
dels avantatges d’aquestes tecnologies, dissenyant una estratègia digital a 
mida per a les empreses, el personal i els estudiants dels centres universita-
ris, anomenada TecnoCampus Digital. Aquesta estratègia abasta l’objectiu 
d’una oferta i uns recursos digitals que aportin noves formes d’aprendre i 
d’emprendre, i una veritable cultura digital com a element de connexió al 
món i a la modernitat.

A la pràctica, aquest objectiu ha consistit, en el cas dels centres universita-
ris, en crear un campus virtual des d’on poder accedir, des de qualsevol lloc, 
a uns continguts pedagògics adaptats a nous formats, una oferta acadèmi-
ca adaptada a modalitats semipresencials i noves eines per a la innovació 
docent. També ofereix noves formes de relacionar-se amb els estudiants a 
través de les xarxes socials i la oportunitat de difondre el coneixement cre-
at des del TecnoCampus a tota la societat i als diferents països a partir de 
la posada en marxa dels cursos en línia massius: els Massive Online Open 
Courses (MOOC).

Per altra banda, per a les empreses allotjades al parc, l’estratègia de digita-
lització ha suposat oferir el millor servei possible quant a l’ús de xarxes i in-
novacions tecnològiques, facilitant el canvi de paradigma de tants sectors 
i la creació de nous models de negoci. I per últim, la digitalització també 
ha arribat al personal en plantilla de TecnoCampus a través de la partici-
pació en cursos formatius gratuïts oferts per TecnoCampus dins el Pla de 
Digitalització.

Digital Factory

El dia a dia d’aquesta estratègia digital s’impulsa a través de la Digital Fac-
tory, una unitat de suport a la comunitat universitària. Els tres eixos que 
defineixen a la Digital Factory són:
• Innovació docent centrada en l’aprenentatge
• Gestió de plataformes online 
• Creació de materials didàctics multimèdia (MDM)

Innovació docent, centrada en l’aprenentatge 

La missió de la unitat d’innovació docent és dotar les comunitats universi-
tàries d’un servei dinamitzador de la docència/aprenentatge des del punt 
de vista tècnic i didàctic, a través del suport en el disseny de les assignatu-
res i en la innovació docent, en el desplegament de nous programes forma-
tius presencials, semipresencials i purament online i en el disseny de cursos 
massius, oberts, en línia (MOOCs).

En aquest sentit, es treballa a nivell individual amb professors de les dife-

rents escoles, o a nivell de grups de professors que coincideixen en trimes-
tre, així com a nivell de coordinadors dels Graus. La missió és plantejar una 
reformulació de les assignatures i per tant, de les activitats, dels recursos i 
de les avaluacions, en que el centre d’atenció sigui l’estudiant i el seu procés 
d’aprenentatge. Passem del què vol explicar o ensenyar el professor al què 
volem que aprenguin els estudiants. Aquest canvi de focus, permet pen-
sar activitats més participatives, creatives i col·laboratives, tant a les aules, 
com a fora de les aules. 
A banda, també es forma professorat en la utilització de l’aula virtual, i 
s’analitza i valora la implantació de noves versions i funcionalitats de l’apli-
catiu Moodle, que es fa servir amb aquesta finalitat. Durant el curs 2013-
2014, s’han realitzat cursos de formació presencial, tant per professors en 
acollida, o que just arribaven a TecnoCampus, com sessions generals sobre 
Moodle, genèriques i també sessions específiques a petició dels estudis.

Disseny i desplegament de programes formatius en línia (B-Learning) 

L’aposta del TecnoCampus per aquesta modalitat d’aprenentatge s’ha tra-
duït en una oferta formativa diversa tant en estudis de grau com de màster 
en els àmbits de l’empresa, el turisme i la saluti el benestar.
 
En l’àmbit de l’empresa s’ha desplegat el tercer curs del grau en Adminis-
tració d’Empreses i Gestió de la Innovació en format semipresencial, ofe-
rint assessorament a tot el personal implicat. 

En l’àmbit de salut i benestar s’ha seguit treballant per desplegar la modali-
tat semipresencial del grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i el 
Màster en Cronicitat i Dependència. No obstant, la novetat del curs 2013-
2014 és l’inici del primer postgrau 100% online: Diploma de postgrau en 
seguretat del pacient. 

Creació, coordinació i gestió de Massive Online Open Courses (MOOC)

Durant el curs 2013-2014, s’ha treballat en dos projectes molt diferents de 
MOOCs: “Innotools: transforma la teva idea de negoci en una proposta de 
valor” que ha celebrat dos edicions durant aquest curs, i “Robots i video-
jocs a les aules: Scratch y Arduino per a professors” que ha celebrat la seva 
primera edició al març de 2014 i que ha comptat amb el suport de l’àrea 
TAC del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Plataformes online

La Digital Factory és la responsable tècnica de l’LMS Moodle. Durant el 
curs 2013-2014 s’han gestionat tres Moodle diferents:
• eCampus, que integra totes les aules online dels Graus i dels postgraus 
oficials, i on cada assignatura té una aula online assignada. A través del 
programa SIGMA, de gestió acadèmica, es creuen les dades entre assig-
natures, estudiants i professors. Quan aquesta part està llesta, es porten 
aquestes dades a cadascuna de les aules Moodle.
• Formacio.TecnoCampus, que conté els cursos de formació permanent i 
contempla una categoria per a cada títol, i una aula per a cada assignatura, 
així com una aula de coordinació, on el responsable del títol està en con-
tacte amb els estudiants.
• Opentecnocampus, que agrupa aquells cursos o activitats que accepten 
estudiants o participants externs de la comunitat TecnoCampus.

Carme Rovira
Responsable de la Digital Factory

El repte és repensar la manera com ensenyem i què volem que 
aprenguin els estudiants, i després buscar les eines digitals que 
ho facin possible. La digitalització ha de poder ser part natural 
del nostre dia a dia “
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Material Didáctic Multimèdia (MDM)

La Digital Factory ha anat evolucionant a partir de les necessitats dels pro-
fessors dels diferents estudis. Durant del curs 2013-2014 s’han viscut dues 
etapes diferenciades. En una primera, s’ha portat a terme prioritàriament 
la gravació d’esdeveniments o elaboració d’elements promocionals. En una 
segona, s’ha responsabilitzat, únicament, del desenvolupament de materi-
als docents de suport a les assignatures pels cursos online. 

La novetat entre materials o materials docents és que el plantejament del 
recurs té una finalitat educativa, està relacionada amb una o vàries assigna-
tures i està relacionada amb una forma d’avaluació, és a dir, els estudiants 
no sols miren unidireccionalment els materials, sinó que estan pensats per 
buscar la motivació i la interacció dels estudiants.

Dedicació per àrea

Tipus de vídeos

Universitat

Parc

Campus

Actes i xarrades

Material Didàctic

Promos

Entrevistes
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Presència a les xarxes socials

A dia d’avui el TecnoCampus està present en els següents canals digitals:

•	 La web corporativa www.tecnocampus.cat rep al mes, més de 105.257 
visites, de les quals cal destacar que 38.177 (36,27%) són des de Barce-
lona i 36.824 (34,98%) són des de Mataró.

•	 Blocs TecnoCampus (http://blocs.tecnocampus.cat). Actualitzats sovint 
per tal d’explicar l’activitat habitual del TecnoCampus. En total hi ha 17 
blocs, en els quals s’han publicat un total de 364 entrades.  Des del Se-
tembre de 2011 s’han produït 32.495 visites i 129.555 pàgines vistes. 

•	 Hi ha 17 perfils Twitter oberts. El perfil @Tecnocampus, operatiu des del 
2010, amb l’objectiu de poder difondre les activitats del dia a dia i inte-
ractuar amb els usuaris en les activitats organitzades, en cas de dubtes 
o responent comentaris d’estudiants. Actualment el perfil compta amb 
4.740 seguidors arran de les més de 4.305 piulades realitzades.

•	 Facebook TecnoCampus, creat al desembre de 2009 compta amb 5.235 
“M’agrada”.

•	 Linkedin TecnoCampus, 1048 seguidors. Dos grups específics: Tec-
noCampus Talent Network 663 membres i TecnoCampus Alumni 278 
membres

•	 Youtube Corporatiu, es va posar en marxa el març de 2009 i a dia d’avui 
hi ha 202 vídeos penjats que han s’han visualitzat  55.074 vegades, 133 
subscriptors.

•	 Canal de Vídeo VIMEO. Tots els materials produïts es publiquen i es 
classifiquen al servei de vídeos de Vimeo. En aquest espai hi ha emma-
gatzemats 182 vídeos publicats i, en l’últim any, que han estat reproduïts 
15.400 vegades i descarregats 318.000 vegades. 

•	 Perfil a Prezi, amb l’objectiu de donar suport al professorat docent a l’ho-
ra d’elaborar alguna presentació. 

•	 Perfil a Pinterest,, creat al curs 2011-2012, que s’ha convertit en un espai 
visual de testimonis tant audiovisuals com només d’imatge.

Infraestructura digital

La comunitat TecnoCampus gaudeix d’unes infraestructures digitals d’altes 
prestacions per fer possible l’activitat empresarial, innovadora, educativa 
i de recerca dels seus usuaris. El dimensionament de la xarxa suporta una 
transferència diària de prop de 300 GB i més de 7 milions de connexions 
al dia amb pics de 30 GB. Les empreses disposen de serveis IP avançats 
tant de veu com de dades en totes les localitzacions del Parc. La comunitat 
universitària està connectada a l’Anella Científica de Catalunya mitjançant 
UPCNet amb capacitats de 10 Gbps. El Parc per la seva banda està connec-
tat a l’Anella Industrial de Catalunya constituint- se en un node d’aquesta 
xarxa que suma Parcs de tot Catalunya i les empreses més innovadores del 
país. El Centre de Procés de Dades (CPD) del TecnoCampus ofereix serveis 
de seguretat de xarxa i xarxa privada virtual per accés remot i servidors.

2.247 Universitaris

700 Usuaris

PARC

CAMPUSTecnoCampus

ANELLA
INDUSTRIAL

ANELLA
CIENTÍFICAINTERNET

10Gbps

10Gbps 100Mbps

100Mbps
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1. Règim jurídic, organització institucional i òrgans de govern 
 
El "Parc TCM" és una entitat pública empresarial local (en acrònim, EPEL) creada per 
l'Ajuntament de Mataró, dotada de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial, i 
dotada de la capacitat d'actuar necessària per al compliment de les seves finalitats.  
 
L'entitat és un organisme públic que, d'acord amb l'article 85 bis de la Llei de bases del règim 
local, es constitueix com a òrgan de gestió directa de l'Ajuntament de Mataró, i estarà subjecte 
a la vigent Llei de Bases del règim local, a la Llei d'organització i funcionament de 
l'Administració General de l'Estat de 1997, al Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
locals (Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març), a qualsevol altra legislació que sigui 
aplicable, i als presents estatuts.  
 
L'activitat de l'entitat es regeix pel dret privat, amb excepció de la formació de la voluntat dels 
seus òrgans, l'exercici de les potestats administratives que tingui atribuïdes, i els aspectes 
específicament regulats en aquests estatuts i en la legislació vigent que li sigui aplicable.  
 

1.1 Missió i finalitats de l’EPEL 
 
L'entitat té per objecte:  

- Incrementar la competitivitat de les empreses, amb especial incidència en els sectors 
tradicionals.  

- Crear nou teixit empresarial en sectors emergents prioritzant els intensius en 
coneixement i de valor afegit.  

- Millorar la capacitació professional de la població.  
 
Per assolir aquests objectius, té encomanada la gestió directa del servei públic del Parc TCM, 
consistent en:  
 
1. Activitats docents reglades i no reglades i de recerca, desenvolupament i innovació.  
 
2. Gestió i explotació dels béns, de les infraestructures i dels serveis que constitueixen el "Parc 
TCM".  
 
3. Activitats per millorar la posició competitiva de Mataró a nivell sociò-econòmic, fomentant 
la iniciativa privada.  
 
Així mateix, i d'acord amb la deguda previsió de les necessitats, té per objecte planificar, 
projectar i executar i conservar les obres i instal·lacions necessàries per a l'establiment i 
prestació dels esmentats serveis públics, i també les activitats tècniques i comercials 
d'assessorament i estudis en les matèries que són el seu objecte social. 

 
1.2 Govern de l’EPEL. El Consell d’Administració. 

 
El govern, l'administració i la representació de l'entitat està a càrrec dels següents òrgans:  
 
1. El Consell d'Administració.  
2. La Presidència.  
3. La Vice-presidència.  
4. La Direcció General.  
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El Consell d'Administració assumeix el govern, l'alta direcció i la determinació de les línies 
d'actuació de l'entitat. Està format per:  
 
a) Amb veu i vot:  
- El President de l'entitat pública empresarial.  
- Vuit vocals, representants dels grups polítics de Mataró, a proposta de cada un dels grups 
polítics municipals de l'Ajuntament de Mataró (la proporcionalitat serà la mateixa que la que 
s'hagi establert a les comissions informatives del Consistori).  
 
b) amb veu però sense vot:  
 
- Un secretari, que serà el Secretari de la Corporació o persona en qui delegui.  
- El Director General.  
 
El Consell es reunirà obligatòriament i, com a mínim, dos cops a l'any. La convocatòria 
correspondrà al seu President, ja sigui a iniciativa pròpia o quan així ho demani almenys una 
tercera part dels seus membres.  
 

1.3 El contracte programa amb l’Ajuntament de Mataró i la Fundació 
TecnoCampus 

 
El contracte programa és un instrument jurídic i de planificació a través del qual 
s’instrumenten les relacions entre l’Ajuntament de Mataró i els ens dependents i que té com a 
finalitat concreta l’establiment d’un marc que ha de regular d’una banda, els objectius, 
compromisos i programes a assolir durant el seu termini de vigència; i de l’altra, les relacions 
tècniques, econòmiques i fiscalitzadores que es deriven de la gestió dels serveis. 
 
El contingut del contracte programa s’articula en 3 àmbits: 
 

a) Prestació, per part de l’EPEL Parc TecnoCampus i de la Fundació TecnoCampus de 
serveis en l’àmbit de la gestió del servei de parc científic i de la innovació, gestió del 
servei de teixit productiu, gestió del servei d’emprenedoria i gestió del servei 
universitari.  
b)   Marc financer. 
c)   Termini, seguiment, avaluació i control del contracte programa 
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2. Índex de serveis.  
 
L’EPEL TecnoCampus té encomanada la gestió directe del servei públic del Parc TecnoCampus, 
segons consta a l’article 4t dels seus Estatuts, la qual cosa es concreta en (1) desenvolupar 
activitats docents reglades i no reglades i de recerca, desenvolupament i innovació, (2) 
realitzar la gestió i explotació dels béns, de les infraestructures i dels serveis que constitueixen 
el Parc TecnoCampus, i (3) portar a terme activitats per millorar la posició competitiva de 
Mataró a nivell socioeconòmic, fomentant la iniciativa privada.  
 
L’EPEL TecnoCampus, desenvolupa una activitat associada a l’explotació dels espais del Parc 
TecnoCampus, que es destinen a l’assoliment del seu objecte.  Tanmateix, l’EPEL no disposa de 
personal propi per desenvolupar el servei públic Parc TecnoCampus i a tal efecte encomana a 
la Fundació TecnoCampus Mataró- Maresme la seva gestió. En la figura següent es dibuixa 
l’estructura de les unitats de negoci de l’EPEL Parc TecnoCampus: 
 

 
 
Com a objecte de l’encomana a la Fundació, a través del contracte programa, aquesta du a 
terme els següents serveis per compte de l’EPEL Parc TecnoCampus: 
 

• Gestiona la infraestructura del complex edificatori de que consta el Parc, incloent la 
gestió de totes les infraestructures tècniques (potència, clima, aigua, 
telecomunicacions, entre altres) i les externalitzacions que es derivin en nom de 
l’EPEL, com són, el servei de neteja, seguretat, consergeria i tots aquells necessaris 
per a la correcte prestació del servei.  

• Gestiona les inversions correctives, preventives i evolutives per tal de garantir el 
funcionament del Parc i la seva adequació permanent als requeriments normatius i 
dels seus usuaris 

• Comercialitza els serveis d’allotjament empresarial del Parc en base a la captació i 
fidelització d’empreses en les seves instal·lacions. Gestionar les necessitats dels 
usuaris existents pel que fa al Servei Parc i captar nous clients de forma pro-activa. 
Desenvolupar totes les operacions pròpies de la gestió comercial pel que fa a 
l’entrada i sortida d’empreses i institucions.   
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• Gestiona el centre de Congressos del Parc tant pel que fa a la seva vessant comercial, 
captant esdeveniments i clients, com pel que fa a l’organització de l’espai i a 
l’assistència i supervisió de tots els esdeveniments que s’hi desenvolupen. 

• Gestiona el servei de Centre de Processament de Dades, sota les condicions 
específiques que l’Ajuntament i el Consell d’Administració de l’EPEL fixin en el seu 
moment.  

• Gestiona administrativament tots els serveis descrits i porta la comptabilitat i les 
finances del Parc, assumint la responsabilitat del control financer, tresoreries, control 
pressupostari i en general les tasques pròpies de la gerència del Parc. En concret i pel 
que fa a proveïdors, gestionar totes les contractacions en nom del Parc i en les millors 
condicions i amb els corresponents concursos públics quan sigui necessari. Respecte 
als usuaris, facturar tots els serveis que se’ls hi ofereix, quan s’escaigui,  i gestionar el 
seu cobrament.  

 
La Fundació assignarà de forma exclusiva, o a temps parcial, el personal necessari per poder 
portar a terme aquest servei. 
 

 
Resum del catàleg de serveis que ofereix l’EPEL Parc TecnoCampus: 

Anualment, el Consell d’Administració de l’EPEL aprova l’actualització dels preus dels serveis 
que ofereix.  
 
Servei Descripció 
Allotjament TCM2 Allotjament als mòduls per a empreses de la 

torre TCM2. Accés als serveis de la comunitat 
de Parc.  
Es tracta de mòduls totalment equipats que 
no requereixen d’inversió prèvia per a la 
instal·lació de l’empresa usurària. Dimensió 
dels mòduls:  

- 22,9m2 
- 29,8m2 
- 55,9 m2 

 
Allotjament  TCM3 Allotjament als mòduls per a empreses de la 

torre TCM3. Accés als serveis de la comunitat 
de Parc.  
Es tracta de mòduls que poden requerir 
d’inversió prèvia per a la instal·lació de 
l’empresa usurària. Dimensió dels mòduls:  

- 195,15m2 
- 203,15m2 
- 2016,15m2 

 
Coworking TCM 2 Espai de treball compartit per a professionals 

on es fomenta la col·laboració, la comunitat i 
el networking i es planteja com una 
alternativa d’ubicació  per a professionals 
autònoms. Situat a l’espai d’Incubadora del 
TCM2. 
 

Open Space  Espai de treball compartit per a professionals 
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on es fomenta la col·laboració, la comunitat i 
el networking i es planteja com una 
alternativa d’ubicació empresarial. Situat al 
TCM3, és un espai dissenyat per a 8 empreses 
en un espai de 200m2 (2 
treballador/empresa). Es preveu modalitat 
incubació i post incubació per als servei Open 
Space. 
 

Incubadora Servei d’allotjament i acompanyament a la 
creació i consolidació d’empreses de nova 
creació. L’allotjament a la Incubadora 
comprèn un període màxim de 3 anys.  
Situat a la planta primera del TCM 1 (100% de 
la planta). 
 
Contempla allotjament en modalitat de 
preincubació per a emprenedors que encara 
no han constituït l’empresa.  
 

Locals comercials Arrendament de locals comercials situats a la 
planta baixa del TCM3. 
 

Aparcament Lloguer de places d’aparcament, aparcament 
en rotació i targes horàries per a diferents 
públics, amb tarifes especials (comunitat 
empresarial, treballadors de la Fundació i 
comunitat d’estudiants). 
 

Centre de Congressos Lloguer de l’auditori, foyer i sales de reunions 
del TecnoCampus. Oferta de serveis 
complementaris (serveis auxiliars, neteja, 
intermediació o contractació del càtering). 
 

Balmes Allotjament empresarial en règim 
d’arrendament ordinari a l’edifici del Carrer 
Balmes. 
 

Serveis tècnics Oferta complementària de serveis tècnics i de 
telecomunicacions. 
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3. Activitat al segon semestre de 2015 
 
Durant el segon semestre de 2015, i seguint el pla d’acció anual, caldrà treballar en els 
següents projectes: 
 
1. Gestió de l’EPEL.

 

 L’EPEL malgrat ser una societat amb personalitat jurídica pròpia no disposa 
a la pràctica d'una estructura de gestió pròpia (l'EPEL no té personal ). En aquest sentit l’EPEL 
es considera un instrument al servei del projecte Tecnocampus però no té contingut més enllà 
de la gestió dels  fluxes econòmics patrimonials (actius, passius i rendes). La Fundació 
Tecnocampus es qui gestiona l'activitat pròpia de l’EPEL en el sentit de ser qui disposa de 
personal, planificació estratègica i en general on s'incorpora el contingut del projecte 
Tecnocampus. Tant les qüestions financeres, com jurídiques, comercials, organitzatives, 
operatives i estratègiques de l’EPEL venen donades per personal de l'estructura de la Fundació 
Tecnocampus.  

La creació de l'EPEL en el seu dia va permetre separar actiu (EPEL) d'activitat (fundació) i 
d'aquesta forma gestionar l'explotació del patrimoni de manera que es pogués recuperar 
fiscalment tot l' IVA de les obres del Tecnocampus en el moment cero i diferir tal IVA en els 
anys posteriors a partir dels lloguers (entre ells el lloguer que la Fundació Tecnocampus paga a 
EPEL que és el més rellevant en aquest sistema de diferir IVA). S'ha estudiant una possible 
operació futura per simplificar el treball amb dos societats que suposa una ineficiència i s'ha 
conclòs que fora òptima una fusió d'ambdues si bé aquesta només es considera quan els 
efectes fiscals hagin estat superats (aproximadament a partir del any ,  és dir el 2018-19) 
 
2. Pla d’explotació del CPD. 

 

Mitjançant un ajut FEDER, eix 1, concedit l’any 2010; l’EPEL ha 
estat l’entitat executar del projecte centre de processament de dades. En aquets moments 
s’està tancant la justificació econòmica del projecte. A gener de 2015, el Consell 
d’administració de l’EPEL va aprovar el plec de clàusules que regien la licitació del contracte 
d’explotació del CPD, concurs que ha quedat desert. Cal reformular el model d’explotació del 
CPD per tal de posar-lo en marxa, en la seva vessant de servei a la Fundació TecnoCampus i a 
empreses vinculades al Parc, durant el segon semestre de 2015. 

3. Signatura dels contractes de manteniment i neteja del Parc TecnoCampus

 

. Rere la publiació 
de la licitació el passat mes de novembre, s’ha dut a terme el concurs i procés d’adjudicació 
dels dos serveis, que canvien d’empresa proveïdora. Cal redactar i signar els nous contactes 
(l’adjudicació ha estat ja aprovada pel Consell d’Administració) i acompanyar als nous 
operadors en l’inici dels seus serveis, organitzant els treballs i complimentant tots els tràmits 
oportuns de coordinació empresarial. 

4. Seguiment de la sol·licitud de moratòria en els préstecs concedits per al finançament del 
Parc davant del MINECO.

 

 En data 16 de febrer de 2015 i amb l’autorització pertinent de 
l’Ajuntament de Mataró, s’ha sol·licitat al Ministeri d’Economia i Competitivitat una sol·licitud 
de moratòria sobre part de la quota dels préstecs concedits amb venciment l’any 2015 i 2016. 
El termini de resolució, segons l’ordre de bases, és de 6 mesos (agost 2015). L’obtenció de 
l’ajuda significarà reduir considerablement l’amortització dels préstecs al 2015 i 2016 i el 
pagament de les quantitats ajornades en exercicis posteriors. El contracte programa i el 
pressupost de l’EPEL contemplen dos escenaris al 2015: la concessió i la no concessió de 
l’ajuda.  

5. Licitació del contracte elèctric. 

 

Cal iniciar l’expedient de licitació del subministrament 
elèctric del Parc. 
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6. Renegociació i si escau, licitació, del servei de manteniment dels ascensors del parc.  

7. Licitació del contracte d’assegurances. 

 

Cal iniciar l’expedient de licitació de les assegurances 
del Parc, conjuntament amb la Fundació TecnoCampus i tal i com s’ha fet en les licitacions dels 
serveis de neteja i manteniment. 

8. Revisió de l’estructura de contractes d’arrendament amb empreses instal·lades, licitat l’any 
2010 i que acaben al 2015. 

 

A l’any 2010 i per tal d’iniciar el servei d’allotjament de les 
empreses del Parc, es va obrir un procés de pública concurrència per tal de que les empreses 
que ho sol·licitessin i resultessin adjudicatàries poguessin ocupar els espais del Parc. 
Transcorreguda la vigència dels primers contractes, caldrà estudiar com s’han de renovar.  
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4. Índex normatiu  
 

 
- Estatuts de l’EPEL Parc TecnoCampus 
- Normativa interna de compres i contractacions (cal revisar-la per adaptar-la a canvis 

legals posteriors. Data de desembre de 2008). 
- Reglament de règim intern dels espais del Parc 
- Tarifes dels serveis del parc 2015. 
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5. Índex de contractes de serveis, gestió de servei i concessions vigents 
 
5.1 Contractes de serveis 

Nº REG. 
 

DATA 
SIGNATURA 

DATA FINALITZACIÓ 
PROCÉS 

D'ADJUDICACIÓ 
 

TEMA PROVEÏDOR 
IMPORT 

8/2010 23/08/2010 
indefinit 

directe 
Brossa- de producció de residus 

municipals Ajuntament de Mataró 

Segons tarifes 
municipals 

anuals 

14/2010 27/09/2010 No consta directe 
Manteniment, revisions i 

emergències ascensor EDELMA 
                 

3.973,56 €  

15/2010 27/09/2010 No consta directe 
Manteniment, revisions i 

emergències ascensor EDELMA 
                 

3.973,56 €  

16/2010 27/09/2010 No consta directe 
Manteniment, revisions i 

emergències ascensor EDELMA 
                 

3.973,56 €  

17/2010 27/09/2010 No consta directe 
Manteniment, revisions i 

emergències ascensor EDELMA 
                 

3.973,56 €  

18/2010 27/09/2010 No consta directe 
Manteniment, revisions i 

emergències ascensor EDELMA 
                 

4.659,96 €  

19/2010 27/09/2010 
10 anys prorrogable 

per igual període directe 
Manteniment, revisions i 

emergències ascensor EDELMA 
                 

4.659,96 €  

20/2010 27/09/2010 No consta directe 
Manteniment, revisions i 

emergències ascensor aparcament EDELMA 
                 

2.885,88 €  

21/2010 27/09/2010 No consta directe 
Manteniment, revisions i 

emergències ascensor aparcament EDELMA 
                 

2.668,44 €  

22/2010 01/10/2010 31/12/2015 negociat Assegurança danys AXA 
               

29.752,78 €  

28/2010   
31/12/2015 

negociat 

Assegurança civil (actualitzada 
2015 x nombre estudiants doblat. 

Actualment 12,184,46€ ) ALLIANZ 
                 

5.239,63 €  

29/2010   No consta 

 
Telefonia/Servei de veu  ONO 

                 
2.787,12 €  

4/2011 25/11/2010 No consta directe- exclusivitat Contracte manteniment MESA No consta 
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tècnica 

9/2011 10/02/2011 
10/02/2016 i 

prorroga tàcita directe Manteniment 24h. Ascensor vidre CRUXENT EDELMA 
                 

2.308,20 €  

0/2011 10/02/2011 
10/02/2016 i 

prorroga tàcita directe Manteniment 24h. Ascensor vidre CRUXENT EDELMA 
                 

2.223,72 €  

18/2011 06/05/2011 
06/05/2016 i 

prorroga tàcita directe Manteniment 24h. Ascensor C. 
Balmes 37 CRUXENT EDELMA 

                 
1.950,00 €  

19/2011 06/05/2011 
06/05/2016 i 

prorroga tàcita directe Manteniment 24h. Ascensor C. 
Balmes 37 CRUXENT EDELMA 

                 
1.950,00 €  

21/2011 21/04/2011 
1 any, prorrogable 

aut. directe Contracte comerç electrònic CAIXA LAIETANA 
                       

60,00 €  

25/2011 01/09/2011 
31/8/2014, renovable 

cada 3 anys directe 
Manteniment Centre 

Transformació 1-MEGA ENDESA ENERGIA SAU s/cost revisions 

26/2011 01/09/2011 01/09/2011 directe 
Manteniment Centre 

Transformació 2 ENDESA ENERGIA SAU 
                 

1.223,33 €  

27/2011 02/12/2011 02/12/2011 
 

Recollida de Residus Comercials AJUNTAMENT DE MATARÓ 
                 

6.245,45 €  

3/2012 27/04/2012 27/04/2012 
directe- exclusivitat 

tècnica 

Prestació de Serveis de 
Telecomunciacions/Connectivitat 
al Parc TCM  ORANGE 

                 
9.900,00 €  

8/2012 01/02/2012 01/02/2012 directe 
Revisió anual d'instal·lacions de 
seguretat ACCÉS SEGURIDAD VERTICAL, SL 

                     
330,00 €  

1/2013 15/01/2013 15/01/2013 obert- harmonitzat 

Servei de Vigilància sense armes 
de Parc TCM OMBUDS COMPAÑÍA SEGURIDAD 

SA 

màxim anual 
110.659,5€ iva 

inclòs 

3/2013 20/12/2012 20/12/2012 obert- harmonitzat 
Servei d'Auxiliars de Serveis de 
Parc TCM SIRSA   

8/2014 20/05/2014 20/05/2014 directe Pòlissa RC aparcament 034968325 ALLIANZ 
                     

834,97 €  

1/2015 20/12/2014 20/12/2014 obert- harmonitzat 
Pròrroga cte Serveis Auxiliars per 
un any SIRSA 

               
48.291,96 €  

2/2015 15/01/2015 15/01/2016 obert- harmonitzat 
Pròrroga cte Serveis Vigilància per 
un any OMBUDS 

               
91.454,14 €  
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4/2015 15/12/2014 30/12/2015 directe Pòlissa RC Aparcament 034968325 ALLIANZ 
 

5/2015 01/02/2015 

30/04/2015 

directe Pròrroga cte Serveis neteja SIRSA 

màxim 50.000€ 
(interí 
adjudicació en 
procés) 

6/2015 16/02/2015 

30/04/2015 

directe Pròrroga cte Serveis manteniment UTE EMTE-ELECNOR 

màxim 50.000€ 
(interí 
adjudicació en 
procés) 

7/2015 08/04/2015 
11/02/2020 

directe- segons 
condicions crèdit 

sindicat Contracte nou swap SANTANDER 

segons 
variacions de 
l’EUR 

8/2015 08/04/2015 
11/02/2020 

directe- segons 
condicions crèdit 

sindicat Contracte nou swap LA CAIXA 

segons 
variacions de 
l’EUR 

9/2015 08/04/2015 
11/02/2020 

directe- segons 
condicions crèdit 

sindicat Contracte nou swap BBVA 

segons 
variacions de 
l’EUR 

 
5.2 Contractes de gestió de servei 

Nº REG. 
 

DATA 
SIGNATURA 

DATA FINALITZACIÓ 
PROCÉS 

D'ADJUDICACIÓ 
 

TEMA PROVEÏDOR 
IMPORT 

4/2014 20/12/2014 20/12/2014 obert Bar-restaurant i vènding Parc TCM UNICANTINA 2006 SLU 3.200€/mes  
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1. Comptes anuals 2014 
 
La  EPEL  Parc    Tecnocampus Mataró  formula  els  CCAA  en  format  abreujat  en  complir  els 
següents requeriments: 

 L’import net de la xifra anual de negocis és inferior a 5,7 milions d’euros. 

 No disposa de personal en plantilla. 
 

1.1 Balanç de situació 
 

 
   

ACTIU 2014 2013 Notes

   A) ACTIU NO CORRENT 69.246.941,65 70.739.744,30
      I. Immobilitzat intangible       20.261.716,19 20.564.748,63 5

      II. Immobilitzat material     48.803.527,56 50.011.667,67 6

      V. Inversions financeres a ll/t 181.697,90 163.328,00

   B) ACTIU CORRENT                         1.975.134,17 2.156.941,04

      III. Deutors comercialsi altres comptes a c 1.831.565,68 1.496.883,93 8

      VI. Periodificacions a curt termini 52.419,84 194.675,54

      VII. Efectiu i altres actius líquids equival. 91.148,65 465.381,57

   TOTAL  ACTIU ( A + B ) 71.222.075,82 72.896.685,34

PASSIU 2014 2013 Notes

   A) PATRIMONI  NET 18.082.686,20 23.825.802,58

         A-1) Fons propis -3.019.865,14 -3.021.022,50 3,4,9

            V. Resultats exercicis anteriors -3.021.022,50 -3.024.369,81 3,9

            VII. Resultats exercicis 1.157,36 3.347,31 3,9

         A-2) Ajustes por cambio de valor -34.535,90 -303.554,43

            II. Operaciones de cobertura -34.535,90 -303.554,43

         A-3) Subvenc., donacions i llegats rebuts 21.137.087,24 27.150.379,51 4,1

   B) PASSIU NO CORRENT 46.351.578,90 42.871.473,47

         I. Provissions a llarg termini 184.257,47 0,00

         II. Deutes a llarg termini 37.123.370,87 40.230.380,43

            2. Deutes amb entitats de crèdit 20.160.000,00 21.120.000,00 4,8

            4. Derivats 49.337,00 433.649,18

            5. Altres passius financers 16.914.033,87 18.676.731,25 4,8

         IV. Passius per impostos diferits 9.043.950,56 2.641.093,04 4,11

   C) PASSIU CORRENT 6.787.810,72 6.199.409,29

         III. Deutes a c/t 5.741.973,09 3.893.695,77

            2. Deutes amb entitats de crèdit 1.060.455,60 960.000,00 4,8

            5. Altres passius financers 4.681.517,49 2.933.695,77 4,8

         V. Creditors i altres comptes a pagar 1.045.837,52 2.305.713,52

            3. Altres creditors 1.045.837,52 2.305.713,52 4,8

   TOTAL PASSIU ( A+B+C ) 71.222.075,82 72.896.685,34

BALANÇ DE SITUACIó ABREUJAT AL TANCAMENT DE L'EXERCICI FINALITZAT EL 

31 DE DESEMBRE DE 2014
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1.2 Compte de resultats 
 

 

 
 
 
 
   

Descripció 2014 2013 Notes

      1. Import net de la xifra de negocis. 2.226.722,77 2.069.549,94 12

      5. Altres ingressos d'explotació 1.607.322,50 2.159.027,76 12

      7. Altres despeses d'explotació -1.498.340,96 -1.824.668,23 12

      8. Amortizació de l'immobilitzat -1.818.904,32 -1.490.914,89 5

      9. Imputació de subv.d'immobilitzat no financ 736.113,84 406.523,84

      11. Deterioraments i resultat per alienacions 25,49 12

      13. Altres resultats -38.058,07

   A)  RESULTAT D' EXPLOTACIÓ (1+4+5+7+8+9+11+1) 1.252.913,83 1.281.485,84

      14. Ingressos financers 7,82 2.147,15 12

         b) Altres ingressos financers 7,82 2.147,15

      15. Despeses financers -1.280.285,68 12

         b) Per deutes amb tercers -1.251.764,29 -1.280.285,68

   B) RESULTAT FINANCERS (14-15) -1.251.756,47 -1.278.138,53

   C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B) 1.157,36 3.347,31

   D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C + 20 ) 1.157,36 3.347,31

COMPTE DE PÉRDUES I GUANYS ABREUJAT DE L'EXERCICI FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE 
2014
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1.3 Estat de canvis en el Patrimoni Net 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

NOTES 
de la 

MEMÒRIA 2014 2013

A) resultat del compte de pèrdues i guanys 3 1157,36 3347,31
Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net

III. Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.014.000,00 -1.348.803,67
V. Efecte impositiu -6.421.958,68 -77.282,50

B) Total ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net (I+II+III+IV 9 -5.407.958,68 -1.426.086,17
Transferències a la compte de pèrdues i guanys

VII. Subvencions, donacions i llegats rebuts -605.333,46 -1.673.727,84

C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys (VI+VII+VIII+IX) 9 -605.333,46 -1.673.727,84
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C) -6.012.134,78 -3.096.466,70

A) ESTAT ABREUJAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS
 CORRESPONENTS A L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2014

Resultats 
pendents de 

destinar a les 
finalitats

Resultat de 
l'exercici

Ajustaments per 
canvis de valor

Subvencions, 
donacions i 

llegats rebuts

Altres 
instruments
de patrimoni

net TOTAL

C. SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2012 -1.208.608,61 -1.716.522,18 0,00 30.250.193,52 27.325.062,73

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2013 -1.208.608,61 -1.716.522,18 0,00 30.250.193,52 27.325.062,73
I. Total ingressos i despeses reconeguts 3.347,31 -3.099.814,01 -3.096.466,70

Ii. Ingressos/despeses reconeguts patrimoni -99.239,02 -99.239,02
III. Altres variacions de patrimoni net -1.716.522,18 1.716.522,18 -303.554,43 -303.554,43

C. SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2013 -3.024.369,81 3.347,31 0,00 27.150.379,51 -303.554,43 23.825.802,58

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2014 -3.024.369,81 3.347,31 0,00 27.150.379,51 -303.554,43 23.825.802,58
I. Total ingressos i despeses reconeguts 1.157,36 -6.013.292,27 -6.012.134,91

Ii. Ingressos/despeses reconeguts patrimoni 0,00

III. Altres variacions de patrimoni net 3.347,31 -3.347,31 269.018,53 269.018,53

E. SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2014 -3.021.022,50 1.157,36 0,00 21.137.087,24 -34.535,90 18.082.686,20

B) ESTAT ABREUJAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
 CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2014
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1.4 Memòria de l’exercici 
 
MEMÒRIA ABREUJADA DE L’EXERCICI 2014 

La present Memòria es formula amb l’objecte de completar, ampliar i comentar la informació 
inclosa en el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys i l’estat de canvis en el 
patrimoni net. 

 

1. NATURALESA I ACTIVITAT DE L’ENTITAT 
 

1.1. Constitució i règim jurídic 
 

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PARC TECNOCAMPUS MATARÓ (en endavant, 
l’EPEL o l’Entitat, indistintament) és una entitat pública empresarial local creada per 
l’Ajuntament de Mataró, en virtut de l’acord plenari de data 11 de desembre de 2006. 

L’EPEL és un organisme públic que es constitueix com a òrgan de gestió directa de 
l’Ajuntament de Mataró. 

Està dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial i de la capacitat d’actuar 
necessària per al compliment de les seves finalitats. 

La normativa bàsica que resulta d’aplicació a l’Entitat és la següent: 

 Llei 7/1985, de 2 d’Abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals. 
 Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les 

disposicions legals vigent en matèria de règim local. 
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Generalitat de Catalunya, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 Decret 179/1995, de 13 de juny, que regula el Reglament d’obres, activitats i serveis 

dels ens locals, de la Generalitat de Catalunya. 
 Llei 6/1997, de 14 d’Abril, d’Organització i Funcionament de l’Administració General de 

l’Estat. 
 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de 

la Llei de Contractes de la Llei de contractes del Sector Públic i posteriors correccions 
publicades al BOE núm. 29, de 3 de febrer de 2012. A aquests efectes, l’EPEL té la 
consideració de poder adjudicador, per la qual cosa disposa de les Instruccions 
Internes de Contractació previstes a l’article 175.b) de la Llei. 

 Els seus estatuts. 
 

Igualment, l’Entitat resta sotmesa a aquella normativa de dret públic que li sigui aplicable per la 
seva condició d’entitat pública empresarial local. 

L’activitat de l’Entitat es regeix pel dret privat, amb excepció de la formació de la voluntat dels 
seus òrgans, l’exercici de les potestats administratives que té atribuïdes i els aspectes 
específicament regulats en els seus estatuts i en la legislació vigent que li sigui aplicable. 
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Per a l’exercici de les seves competències, l’entitat, quan actua amb subjecció al dret públic, té 
les següents potestats i prerrogatives, que exerceixen els seus òrgans de govern i de direcció: 

 La financera, en relació amb els recursos econòmics que obtingui com a 
contraprestació de la seva activitat. 

 La de programació o de planificació. 
 La d’execució forçosa i l’exercici de la sancionadora, en relació amb els serveis i béns 

gestionats i adscrits a l’Entitat. 
 Les necessàries per a la protecció dels béns adscrits o de titularitat de l’Entitat. 
 La presumpció de legalitat i l’executivitat dels seus actes. 
 La d’inembargabilitat del seus béns i drets, i les de prelació, de preferència i altres 

prerrogatives reconegudes a la hisenda pública en relació amb els seus crèdits, sens 
perjudici de les que corresponen a la hisenda de l’Estat i de la Generalitat. 

 La d’exempció dels impostos estatals, autonòmics i locals, en els termes establerts per 
les lleis. 

 La d’interpretació i modificació dels contractes administratius. 
 La de direcció i control dels serveis gestionats per l’Entitat. 

 

El domicili social es troba al Carrer Ernest Lluch, número 32. 08302 MATARÓ. 

Figura inscrita en el Registre d’Entitats Locals de Catalunya, amb el codi d’identificació 
0812134026. 

El seu número d’identificació fiscal és el Q-0801443-C. 

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural. 

 

1.2. Objecte i activitat de l’Entitat 
 

D’acord amb els seus estatuts, l’EPEL té per objecte executar les següents actuacions: 

 Incrementar la competitivitat de les empreses, amb especial incidència en els sectors 
tradicionals. 

 Crear un nou teixit empresarial en sectors emergents prioritzant els intensius en 
coneixement i de valor afegit. 

 Millorar la capacitació professional de la població. 
 

Per assolir aquests objectius, l’Entitat té encomanada la gestió directa del servei públic del 
PARC TCM, consistent en: 

 Activitats docents reglades i no reglades i de recerca, desenvolupament i innovació. 
 Gestió i explotació dels béns, de les infraestructures i dels serveis que constitueixen el 

PARC TCM. 
 Activitats per millorar la posició competitiva de Mataró a nivell socio-econòmic, 

fomentant la iniciativa privada. 
 

Addicionalment, l’Entitat té per objecte planificar, projectar, executar i conservar les obres i 
instal·lacions necessàries per a l’establiment i prestació dels esmentats serveis públics, i també 
les activitats tècniques i comercials d’assessorament i estudis en les matèries que configuren el 
seu objecte social. 
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Als efectes de poder gestionar l’esmentat servei públic del PARC TCM, el maig de 2007 el Ple 
de l’Ajuntament de Mataró va acordar l’atorgament a favor de l’Entitat d’una concessió 
demanial per a l’ús privatiu d’una finca municipal de domini públic situada al sector de “El 
Rengle”, dins el terme municipal de Mataró. Així mateix,  el Ple de l’Ajuntament va aprovar en 
aquesta mateixa data el Plec de condicions jurídic-administratives, econòmiques i d’explotació 
que regulen la concessió demanial. L’acord va ser aprovat definitivament l’agost de 2007. 

Amb posterioritat, el maig de 2008, el Ple va modificar l’acord de concessió, així com el plec de 
condicions que el regeix. 

Un cop introduïdes les modificacions aprovades, les principals característiques del plec de 
condicions jurídico-administratives, econòmiques i d’explotació de la concessió demanial són 
les següents: 

 S’atorga a favor de l’Entitat l’ús privatiu d’una porció de 26.292 metres quadrats de la 
finca registral número 7.721, situada a la confluència entre l’Avinguda del Maresme, el 
Passeig de la Marina, l’Avinguda d’Ernest Lluch i el Carrer de Tordera, dins el terme 
municipal de Mataró. 

 La concessió demanial té com a finalitat que la finca es destini a construir el complex 
arquitectònic Tecnocampus, destinat a la prestació del servei públic de gestió del 
PARC TCM. 

 La finca resta qualificada com a bé de domini públic, afecta a la prestació de l’esmentat 
servei públic. 

 L’Ajuntament de Mataró ostenta la propietat del sòl objecte de la concessió demanial. 
 El valor atorgat a la finca objecte de la concessió demanial és de 24,38 milions d’EUR. 
 La concessió per a la construcció i explotació del complex té caràcter gratuït, atès que 

la seva utilitat està relacionada directament amb el servei públic que s’ha de prestar a 
la finca. 

 L’EPEL ha de realitzar pel seu compte i al seu càrrec les obres d’urbanització i 
ordenació de l’espai públic afectat per a la construcció de l’edifici. El Consell  
d’Administració de l’EPEL de data 26 de novembre de 2007 i 26 de juny de 2008 va 
aprovar  encarregar a l’empresa PUMSA la contractació i l’execució de les obres al 
solar d’equipaments municipals situat al Rengle   

 El pressupost total executat, mitjançant PUMSA,  per a les obres de construcció de 
l’edifici del Rengle,  ajustat a 31 de desembre de 2014, és 50.205.006 € (IVA exclòs). 

 La declaració d’obra nova de l’edificació l’ha d’efectuar l’EPEL, mitjançant la 
corresponent escriptura pública, així com la corresponent divisió horitzontal dels edificis 
que siguin susceptibles d’explotació per departaments independents. 

 El termini de la concessió és de 50 anys, amb possibilitat de procedir a la seva pròrroga 
per un termini màxim de 75 anys. Aquest termini té efectes a partir de la data de 
presentació en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de la certificació final de 
la direcció de l’obra que ha estat realitzada en data 6 d’abril de 2011. 

 L’EPEL està facultada per a transmetre drets concessionals  a favor de tercers sobre 
els edificis en què es divideixi horitzontalment el complex. Aquestes transmissions han 
de ser autoritzades per l’Ajuntament de Mataró. 
 

En la sessió plenària de l’Ajuntament de Mataró de data 8 de maig de 2008 es va 
acordar l’autorització de la transmissió d’una porció de l’esmentada concessió per 
l’edifici denominat TCM1, per part de Parc TCM a la Fundació Privada CETEMMSA 
(Fundació CETEMMSA), fins a un màxim de 3.000 m2 de la superfície total objecte de 
la concessió demanial (26.929 m2). 

 La constitució d’hipoteca que afecti als drets sobre les obres, construccions i 
instal·lacions de la concessió requereix també autorització prèvia de l’Ajuntament de 
Mataró. 

 L’EPEL resta eximida de prestar garantia sobre la concessió. 
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1.3. Òrgans de govern 
 

El govern, l’administració i la representació de l’EPEL està a càrrec dels següents òrgans: 

- El Consell d’Administració 
- La Presidència 
- La Vice-presidència 
- La Direcció General 

 

 El Consell d’Administració 
El Consell d’Administració assumeix el govern, l’alta direcció i la determinació de les línies 
d’actuació de l’entitat. 

Està format pel President, Vicepresident i set vocals representants dels grups polítics de 
Mataró, amb veu i vot, i per un Secretari i el Director General, aquests últims amb veu però 
sense vot. 

El Consell es reuneix, obligatòriament i com a mínim, dos cops a l’any. La convocatòria 
correspon al seu President, ja sigui a iniciativa pròpia o quan així ho demana, almenys, una 
tercera part dels seus membres. 

Al 2014, les sessions del Consell han estat el 12 de juny, el 30 d’octubre i el 24 de novembre. 

El Consell va escollir d’entre els seus membres un vice-president, i pot delegar en un o més 
Consellers total o parcialment les seves atribucions, fixant en cada cas les condicions de tal 
delegació, de conformitat amb el que estableixen els estatuts de l’Entitat. 

El nombre actual de membres del Consell d’Administració amb veu i vot és de 9 i la distribució 
de càrrecs és la següent: 

- President:        Sr. Joan Mora i Bosch  (Alcalde de la ciutat de Mataró) 
- Vice-president: Sr. Miquel Rey i Castilla  
-     Vocals : 

Sr. Marcel Martínez i Bruguera 

Sra. Ma. Carme Maltas i Freixas 

Sr. David Bote Paz 

Sr. German Díaz Fuentes 

Sr. Josep Maria Lora Pastor 

Sr. Juli Cuèllar Gisbert 

Sr. Esteve Martínez Díaz  

El Secretari del Consell d’Administració es el Sr. Manuel Monfort Pastor. 

Entre les funcions que té atribuïdes, en destaquen les següents: 

 Aprovar la memòria de gestió anual. 
 Proposar i elevar al Ple de l’Ajuntament la previsió anual d’ingressos i despeses, els 

comptes anuals, la modificació dels estatuts, la plantilla de personal i la relació de llocs 
de treball de l’Entitat. 
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 Aprovar el programa d’actuació anual de l’EPEL i fixar els indicadors de seguiment i 
control. 

 Aprovar el contracte-programa amb l’Ajuntament i les seves posteriors actualitzacions. 
 

 La Presidència 
El President de l’EPEL pot ser l’Alcalde de la ciutat de Mataró o bé el membre del Consell 
d’Administració en qui s’hagi delegat aquesta funció. 

Actualment, és president el Sr. Joan Mora i Bosch, Alcalde de la ciutat de Mataró. 

 La Vicepresidència 
És un òrgan optatiu que substitueix i assumeix les atribucions encomanades a la Presidència 
en els casos de vacant, absència o malaltia del titular. 

Actualment i des del 13 de juny de 2012 és vicepresident el Sr. Miquel Rey i Castilla. 

 La Direcció General 
El seu nomenament és proposat pel President de l’EPEL i l’aprova el Consell d’Administració. 

Correspon al Director General executar els acords dels òrgans de govern i exerceix la direcció i 
orientació de les línies d’actuació de l’Entitat. 

Actualment i des del 10 de maig de 2012 és Director General el Sr. Jaume Teodoro Sadurní. 

1.4. Contracte-programa entre l’Ajuntament de Mataró i l’EPEL 
El 2007, l’Ajuntament de Mataró i l’EPEL varen formalitzar un contracte-programa, que té per 
objecte: 

 Autoritzar les relacions i els mecanismes de coordinació entre les dues entitats. 
 Establir, de comú acord, les línies estratègiques i els objectius generals de l’Entitat, així 

com els mecanismes d’avaluació necessaris per a garantir les finalitats que li han estat 
assignades. 

 Dotar a l’EPEL dels mitjans necessaris per a complir els seus objectius. 
 Dotar a l’Ajuntament d’un instrument mitjançant el qual aprova la planificació, controla i 

avalua la gestió i les activitats de l’Entitat, com a gestora del servei públic del PARC 
TCM. 

 

La primera versió del contracte-programa va ser aprovada pel Consell d’Administració de 
l’EPEL el febrer de 2007 i pel Ple de l’Ajuntament el desembre del mateix any. 

La vigència del contracte-programa abasta els exercicis econòmics compresos entre els anys 
2007 i 2038, període coincident amb el termini d’amortització de les operacions d’endeutament 
formalitzades per a finançar el cost de construcció del complex. 

La clàusula cinquena del contracte-programa fa referència al marc de les relacions financeres 
entre l’Ajuntament i l’EPEL, i inclou el Pla Econòmico-Financer (PEF) previst per a les 
operacions. 

El PEF és objecte de revisió i actualització periòdica, coincidint amb la tramitació del Pla 
d’Actuació Municipal i dels pressupostos de l’Ajuntament. La darrera actualització del PEF de 
les previsions econòmico-financeres per al període 2012-2038 va ésser aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament en data  16 de febrer de 2012.   

Per l’exercici 2014 no va ser aprovada actualització de les previsions del PEF. L’import de 
l’aportació inicialment prevista per import de 2.169.076 € va modificar-se a l’import definitiu de 
2.661.852 €, incloent l’ increment de +492.776 € amb l’objectiu d’assolir l’equilibri del compte de 
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resultat, el finançat per l’Ajuntament es va realitzar amb minoració de l’aportació a la Fundació 
per import de -175.821 € i aportació addicional de l’Ajuntament per import de 316.954 €.  

 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 

2.1. Imatge fidel 
 
Els comptes anuals dels exercicis 2013 i 2014 han estat preparats conforme als principis i 
criteris comptables generalment acceptats a partir dels registres comptables de l’EPEL, amb 
l’objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera de l’Entitat a 31 de 
desembre de 2013 i 2014, dels resultats de les seves operacions i dels canvis en el patrimoni 
net corresponents als exercicis acabats en les esmentades dates. 
 
L’EPEL formula els comptes anuals en format abreujat en complir els següents requeriments: 
 

 L’import net de la xifra anual de negocis és inferior a 5,7 milions d’EUR. 
 No disposa de personal en plantilla. 

 
Les xifres que figuren als documents que integren els comptes anuals estan expressades en 
euros, moneda funcional de les operacions de l’Entitat. 
 
2.2. Principis comptables 
 
En la preparació dels comptes anuals s’han pres en consideració les normes de registre i 
valoració que es descriuen a la nota 4, havent-se aplicat els principis comptables obligatoris 
que puguin tenir un efecte significatiu sobre els comptes. 
 
2.3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

 

2.3.1. Estimacions considerades en l’elaboració dels comptes anuals 
 

La preparació dels comptes anuals requereix, en alguns casos, efectuar estimacions i prendre 
en consideració determinats estimadors. Aquests han d’avaluar-se de manera continuada en el 
temps, i fonamentar-se, bàsicament, en l’experiència històrica de l’Entitat, o, a manca 
d’aquesta, en la d’altres entitats pertanyents al mateix sector d’activitat en el que actua l’EPEL. 
També cal prendre en consideració les expectatives futures que es consideren raonables 
atenent a les circumstàncies. 
 
Les estimacions considerades per a formular els comptes anuals s’han realitzat atenent a la 
millor informació disponible a la data de formulació. Qualsevol modificació en el futur 
d’aquestes estimacions s‘aplicaria de forma prospectiva a partir del moment en que fos 
coneguda i sempre i quan millorés la qualitat de la informació presentada, reconeixent l’efecte 
del canvi en l’estimació realitzada al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en qüestió. 
 
Les principals estimacions i els judicis considerats en l’elaboració d’aquests comptes anuals 
són les vides útils estimades per als béns que integren l’immobilitzat material de l’Entitat, els 
tipus d’interès aplicats per a estimar la càrrega financera de l’exercici i el valor actual a la data 
de tancament dels préstecs atorgats pel Ministerio de Educación y Ciencia (vegeu nota 4.2 i 
nota 4.3.2, respectivament) i les operacions de derivats financers (swaps). 
 
2.3.2. Principi d’entitat en funcionament 
 

A 31 de desembre de 2014 el patrimoni net de l’EPEL és positiu, per import de 18.053.972,37€. 
Aquesta xifra inclou l’excedent de l’exercici 2014 per valor de +1.157,36 €. 
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Els comptes anuals de l’EPEL corresponents a l’exercici 2014 han estat formulats pel Consell 
d’Administració de l’EPEL atenent al principi comptable d’entitat en funcionament, considerant 
la gestió continuada de les seves operacions, la qual resta subjecta, mentre l’entitat no generi 
recursos suficients, a les aportacions rebudes anualment de l’Ajuntament de Mataró, d’acord 
amb els compromisos establerts al PEF del contracte-programa formalitzat entre les dues 
entitats, amb vigència entre els exercicis 2007 i 2038, ambdós inclosos, que estableix a la 
clàusula V.3 relativa al marc financer que l’Ajuntament garanteix, d’una banda, l’equilibri 
econòmic entre les despeses de les encomanes de gestió i els ingressos percebuts, amb la 
finalitat de que en cap moment existeixi un perjudici econòmic per a l’entitat pública empresarial 
local; i d’altra banda l’equilibri financer de l’entitat amb aportacions dineràries o en espècie, en 
la forma que consideri convenient, d’acord amb el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, RDL 2/2004 de 5 de març, amb l’objecte de restituir, si s’escau, l’equilibri 
patrimonial. L’Ajuntament succeirà a l’EPE Parc TECNOCAMPUS en cas de dissolució 
d’aquesta i es subrogarà en tots els drets i obligacions dels que sigui titular. (vegeu apartat 1.4 
anterior). 
 
A 31 de desembre de 2014, el fons de maniobra, obtingut per diferència entre l’actiu i el passiu 
corrent del balanç de situació, mostra valor negatiu per import de -4.812.676,55 € 
 
Als efectes de valorar aquesta magnitud cal prendre en consideració que a l’exercici 2014 el 
passiu corrent inclou com a pendent de satisfer les quotes d’amortització de préstecs amb 
venciment a curt termini al 2015 per import total de 2.854.929,91 €, les quals es preveu finançar 
amb les aportacions de l’Ajuntament previstes en PEF de l’exercici 2015, i que no consten com 
a actiu corrent a 31/12/2014. Així mateix, inclou proveïdors d’immobilitzat per import de 
669.836,63 € amb els quals ha estat aprovat un pla de pagament fraccionat fins als exercicis 
2019 i 2024 i també operació financera amb Fundació Tecnocampus per import de 1.950.000 €.  
 
Pel que significa a l’actiu corrent aquesta magnitud inclou pendent de cobrament de 
l’Ajuntament de Mataró per import total de 1.408.834,59 € que correspon a la subvenció de 
l’exercici 2014 per import de 1.008.834,54 € i a la subvenció compromesa per l’exercici 2015 
corresponent al conveni del Rengle amb motiu de la subrogació d’aportacions de PUMSA per 
import de 400.000 €.  
 
2.4. Comparació de la informació 
 

Els comptes anuals dels exercicis 2013 i 2014 han estat formulats mitjançant l’aplicació de 
criteris uniformes de valoració, agrupació i classificació, de manera que la informació que es 
presenta és homogènia i comparable. 

 

3. APLICACIÓ DEL RESULTAT 
 

El Consell d’Administració sotmetrà a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament de Mataró l’aplicació 
de l’excedent de l’exercici 2014 (+ 1.157,36 €) al compte resultats negatius d’exercicis 
anteriors.   

 

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 

4.1. Immobilitzat intangible 
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Correspon a la valoració de la concessió demanial de l’ús privatiu d’una porció de terreny de la 
finca de domini públic del Rengle atorgada per l’Ajuntament de Mataró.  

 

4.2. Immobilitzat material 
 

Els béns compresos en l’immobilitzat material es valoren pel seu cost d’adquisició, el qual 
inclou les despeses addicionals i directament relacionades amb l’adquisició dels béns que es 
produeixen fins a data 2 de març del 2011, moment en que aquests es troben en condicions de 
funcionament, d’acord amb el Certificat final de Direcció d’obra. 

Aquells costos que no representen una ampliació de la vida útil dels béns i les despeses de 
manteniment s’enregistren directament al compte de pèrdues i guanys. Els costos d’ampliació, 
modernització o millora que donen lloc a un augment de la capacitat productiva o que allarguen 
la vida útil dels béns s’incorporen, de produir-se, com a major valor d’aquests, sempre i quan 
sigui possible conèixer o estimar el valor comptable dels elements que hagin de donar-se de 
baixa en haver estat substituïts. 
 
Les amortitzacions s’estableixen de manera sistemàtica, en funció de la vida útil estimada dels 
béns i del seu eventual valor residual, atenent a la depreciació que normalment pateixen pel 
seu funcionament, ús i gaudi. La vida útil estimada per cada grup de  béns són: 
 
 Construccions:    2% 
 Drets sobre béns cedits (terreny) 2% 

Aplicacions informàtiques:   20% 
 Instal·lacions tècniques:    10% 
 Utillatges:    20% 
 Mobiliari:    10% 
 Altres instal·lacions:   10% 
 Equips informàtics:   25% 
 Fons bibliogràfic:   25% 
 

Les certificacions d’obra i les despeses directament imputables al complex PARC TCM 
s’enregistren com a Immobilitzat en curs fins a la data del 2 de març del 2011 d’acord amb el 
Certificat final de Direcció d’obra. A partir d’aquesta data, tot l’immobilitzat en curs es traspassa 
a immobilitzat material, a les partides de “Construccions” (nota 6). 

L’immobilitzat material inclou l’enregistrament de la càrrega financera per interessos implícits 
meritats abans de l’entrada en funcionament de les operacions d’endeutament del Ministerio 
d’Educación y Ciencia que no acrediten interessos. (veure nota 4.3.2.)  

 

4.3. Instruments financers 
 

Els instruments financers es classifiquen, en el moment del seu reconeixement inicial, com a 
actius o passius financers, de conformitat amb el fons econòmic dels acords contractuals i amb 
les definicions d’actius o passius financers. 

L’EPEL classifica els instruments financers en diferents categories, atenent a les seves 
característiques i la destinació prevista en el moment del seu reconeixement inicial, així doncs 
classifica com a deutes amb entitats de crèdit l’operació financera de crèdit sindicat, i com a 
altres passius financers les operacions dels préstecs INNPLANTA atorgats pel Ministeri 
d’Economia i Competitivitat, mitjançant la Fundació Tecnocampus que actua com a entitat 
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promotora/representant (per projectes en cooperació) i l’EPEL Parc Tecnocampus com 
beneficiaria.  

 

4.3.1. Crèdits i partides a cobrar 
 

Els crèdits i partides a cobrar es composen de crèdits per operacions comercials i no 
comercials, amb cobraments fixos o determinables que no cotitzen en un mercat actiu. 

Els crèdits amb venciment no superior a un any i que no acrediten cap tipus d’interès 
contractual o legal es valoren pel seu nominal. 

Les fiances a llarg termini són d’import poc significatiu i s’enregistren i valoren pel nominal 
satisfet. 

 

4.3.2. Dèbits i partides a pagar 
 

Inclouen dèbits per operacions comercials i no comercials. 

Els creditors a curt i llarg termini es reconeixen inicialment pel seu valor nominal. 

El mètode de valoració dels deutes a llarg termini per operacions d’endeutament que no 
acrediten interessos, corresponents als préstecs atorgats pel Ministerio de Educación y Ciencia 
dels exercicis 2005 a 2009, es realitza a valor actual i el càlcul de la càrrega financera pel 
mètode del tipus d’interès efectiu.  

Així doncs, atenent al fons econòmic de l’operació, la càrrega financera total derivada de la 
valoració del deute a valor actual s’enregistra ajustant el nominal del préstec mitjançant la 
subclassificació a l’epígraf “171.2 deutes a ll/t a cost raonable” amb contrapartida a l’epígraf 
“130.100 de Subvencions de capital per interessos implícits”, un cop deduït el corresponent 
efecte impositiu. 

La càrrega financera meritada anualment abans de l’entrada en funcionament es comptabilitza 
com a Immobilitzat en curs fins a la data 2 de març de 2011 d’acord amb el certificat de final 
d’obra, amb contrapartida a l’epígraf de “130.101: Subvencions de K préstecs interessos 
implícits activats”, un cop deduït l’efecte impositiu. Es calcula atenent als tipus d’interès de 
mercat que se li apliquen a l’entitat en les liquidacions trimestrals dels interessos del crèdit 
sindicat. A partir de data 2 de març de 2011, aquests interessos implícits es traspassen a 
immobilitzat material i s’apliquen al compte de pèrdues i guanys, a l’igual que la subvenció 
implícita que els finança, en funció de la vida útil de l’immoble. 

La càrrega financera meritada anualment després de l’entrada en funcionament de les 
edificacions, a partir del 2 de març de 2011, es comptabilitza en el compte de pèrdues i guanys 
com a despesa per interessos implícits (vegeu nota 12.4), amb contrapartida a l’epígraf de 
subvencions per interessos implícits.  

 

4.3.3. Cobertures comptables 
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L’EPEL té contractades operacions de permuta financera de tipus d’interès (“swaps”) per tal de 
cobrir el risc en variacions en el tipus d’interès variable del crèdit sindicat i de conformitat amb 
la clàusula 29 del contracte de crèdit sindicat. 

Els instruments financers definits com a instruments de cobertura són designats per a cobrir un 
risc específicament identificat (fluctuacions del tipus d’interès) que pot tenir impacte en el 
compte de pèrdues i guanys, com a conseqüència de variacions en els fluxos d’efectiu de les 
partides cobertes.  

A final de l’exercici 2014 s’enregistra la valoració dels swaps segons el tipus fix contractat, el 
termini de la contractació i el tipus de referència (IRS Interest Rate Swap) o de les liquidacions 
a data de finalització de la contractació 11/2/2015.  (veure nota 8.2.2.b)   

 

4.4. Subvencions, donacions i llegats rebuts 
 

Les transferències rebudes de l’Ajuntament de Mataró s’enregistren per l’import atorgat, que 
coincideix amb el valor nominal. 

Es qualifiquen com a subvencions d’explotació o subvencions de capital, atenent a la 
naturalesa de les despeses o béns que financen. 

Els imports acreditats anualment es preveuen el les actualitzacions del Pla Econòmic Financer 
del contracte-programa. 

En data 26/11/2012 i 5/12/2013 la Junta de Govern Local va aprovar acord d’alliberar a PUMSA 
de l’obligació d’abonar 4.024.775,00 € corresponent a l’aportació establerta en el marc del 
conveni de col·laboració urbanística del Sector de Rengle per la contribució dels propietaris del 
sector en la construcció del centre de congressos. Per aquest motiu es va enregistrar el canvi 
de destí de les subvencions realitzades per l’Ajuntament durant els exercicis 2009 a 2013 i es 
va incloure subvencions de capital per liquidar en els exercicis 2014 i 2015 per import 
respectius de 329.817,09 € i 400.000 €.  

 

4.4.1. Subvencions a l’explotació 
 

L’Ajuntament de Mataró atorga transferències corrents atenent a la programació temporal 
prevista al PEF del contracte-programa, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula V.3, on 
s’especifica que “... l’Ajuntament garanteix: d’una banda, l’equilibri econòmic entre les despeses 
de les encomanades de gestió i els ingressos  percebuts, amb la finalitat de que en cap 
moment existeixi un perjudici econòmic per a l’entitat pública empresarial local...” 

 

4.4.2. Subvencions de capital 
 

Es consideren com a tals les transferències rebudes de l’Ajuntament de Mataró que tenen com 
a finalitat finançar l’adquisició de béns de l’immobilitzat, tant el cost de les obres com les 
despeses financeres acreditades abans de l’entrada en funcionament de les edificacions i 
vinculades al seu finançament. 
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Per altra banda, i d’acord amb el que s’exposa a la nota 4.3.2., les despeses financeres 
implícites associades al préstec atorgat pel Ministerio de Educación y Ciencia que no acrediten 
interessos es consideren com a Subvencions de Capital, atès que l’esmentat endeutament té 
per objecte finançar el complex PARC TCM, que figura enregistrat com a Immobilitzat en curs 
fins a la data del 2 de març del 2011 d’acord amb el Certificat Final de Direcció d’obra, i es 
traspassa al compte de Pèrdues i Guanys a partir de la data d’entrada en funcionament en 
funció de la vida útil. 

Les subvencions de capital s’enregistren inicialment com a ingressos directament imputats al 
patrimoni net (un cop deduït l’efecte impositiu) i es reconeixen en el compte de pèrdues i 
guanys a mesura que s’amortitzen els béns que financen. 

 

4.5. Impost sobre societats 
 

Es calcula en funció del resultat abans d’impostos de l’exercici, considerant les diferències 
existents entre el resultat comptable i el resultat fiscal (base imposable de l’impost), i distingint 
en aquestes el seu caràcter de permanents o temporals als efectes de determinar la despesa 
per l’impost sobre societats acreditada en l’exercici. 

Les diferències entre l’impost sobre societats a pagar i la despesa per aquest impost 
s’enregistren com actius o passius per impost diferit. 

 

4.6. Ingressos i despeses 
 

Els ingressos i despeses s’enregistren atenent al principi de l’acreditament i prenent en 
consideració la correlació entre ambdós, independentment del moment en què es produeix el 
corrent monetari derivat del cobrament dels drets reconeguts o del pagament de les obligacions 
reconegudes. 

El compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2014 incorpora, bàsicament les operacions 
d’ingressos i despeses derivades de la gestió dels següents espais: 

 PARC TECNOCAMPUS Edifici Rengle: Av. Ernest Lluch, 32 de Mataró 
(Tcm1: Edifici del Coneixement, Torre Tcm2, Torre Tcm3, Tcm4: Centre de Congressos 
i Tcm5: Aparcament)  

 PARC TECNOCAMPUS Edifici Balmes. Carrer Balmes, 37 de Mataró 
 

5. IMMOBILITZAT INTANGIBLE  
 

Les inversions que figuren enregistrades en aquest epígraf es detallen a continuació: 
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L’EPEL enregistrà al grup “Drets sobre béns cedits” la concessió demanial del terreny de la 
finca del Rengle resultant un valor net comptable a 31 de desembre del 2014 per import de 
20.257.700,43 € corresponents a les següents actuacions: 

L’Ajuntament de Mataró, en compliment de l’acord del Ple municipal, adoptat en la seva sessió 
de 8 de maig del 2008, i en execució del Decret d’alcaldia núm. 5945/2008, de 9 de juliol, va 
subscriure amb l’empresa Parc Tecnocampus Mataró-Maresme, l’acta  d’atorgament i 
acceptació de la concessió demanial de l’ús privatiu d’una porció de terreny de 26.929 metres 
quadrats de la finca de domini públic qualificada d’equipaments situada a l’illa delimitada pel 
passeig de la Marina, l’avinguda del maresme, l’avinguda d’Ernest Lluch i el carrer de la 
Tordera, de Mataró amb valoració de la concessió per import d’ EUR 24.385.626,00. 

Així mateix, en aquesta sessió, el Ple de l’Ajuntament va acordar l’autorització de la transmissió 
d’una porció de l’esmentada concessió, per part del Parc TCM a la Fundació Privada 
CETEMMSA (Fundació CETEMMSA), fins a un màxim de 3.000 m2 de la superfície total 
objecte de la concessió demanial (26.929 m2) valorat per import de EUR 2.445.878,29. 

L’entitat enregistra l’amortització de la concessió acreditada des de l’entrada en funcionament 
segons el Certificat final de Direcció d’obra per import total de 1.682.047,28 € amb la 
corresponent correlació de la subvenció de capital de l’Ajuntament.   

Al grup “Aplicacions informàtiques” s’enregistra l’adquisició del programa de SAGE MURANO 
per import de 14.186,70 €. L’amortització acumulada importa -10.170,94 € 

 

6. IMMOBILITZAT MATERIAL 
 

Aplicacions

informàtiques

Terrenys

Parc TCM TOTAL

Immobilitzat  1/1/2013 14.186,70 21.939.747,71 21.953.934,41

Altes 2013 0,00 0,00

Immobilitzat 31/12/2013 14.186,70 21.939.747,71 21.953.934,41

Immobilitzat  1/1/2014 14.186,70 21.939.747,71 21.953.934,41

Altes 2014 0,00 0,00

Immobilitzat 31/12/2014 14.186,70 21.939.747,71 21.953.934,41

Amort. Ac. 1/1/2013 4.496,36 0,00 4.496,36

Dotacions 2013 2.837,28 1.381.852,14 1.384.689,42

Amort. Ac. 31/12/2013 7.333,64 1.381.852,14 1.389.185,78

Amort. Ac. 1/1/2014 7.333,64 1.381.852,14 1.389.185,78

Dotacions 2014 2.837,30 300.195,14 303.032,44

Amort. Ac. 31/12/2014 10.170,94 1.682.047,28 1.692.218,22

PENDENT AMORTITZAR 31/12/2014 4.015,76 20.257.700,43 20.261.716,19
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Els moviments reflectits en els comptes que integren aquest epígraf es mostren a continuació 
per grups: 

 

a) Terrenys i construccions 
 

 

 

L’EPEL té enregistrat l’edifici del c/ Balmes, 37  per import de 2.252.450 € el qual ha estat cedit 
per part de la Fundació CETEMMSA en usdefruit temporal aprovat en el marc dels acord 
del Ple de l’ajuntament de transmissió d’una part de la concessió demanial de l’edifici 
TCM1 del Rengle. 

A les partides Edifici, Conveni Rengle, FEDER Eix 1, DIBA i FEDER Eix 4 s’enregistra la 
inversió en la construcció de l’obra del Rengle promoguda per PUMSA per import total de 
46.444.301,6 €, que correspon al valor total de la construcció segons el següent detall:  

 

La subclassificació en diferents partides es motiva per la identificació de l’immobilitzat afectat 
amb finançament de subvencions.  

A la partida 211.1: Edifici ampliacions s’enregistren les inversions addicionals a les de 
construcció de l’edifici del Rengle promogut per PUMSA relatives al tub verd i restaurant per 
import de 1.161.534,53 €.  

A la partida 211.3 Immobilitzat material interessos implícits s’enregistra la càrrega financera per 
interessos implícits meritats abans de l’entrada en funcionament de les operacions 

Edifici

Edifici

conveni Rengle

Edifici

Ampliacions

Edifici FEDER 

Eix1

Incubadora

Edifici DIBA TCM

Innolab

Edifici: FEDER 

Eix4

Congres

IMMOBILITZAT

INTERESSOS

IMPLICITS

EDIFICI

BALMES TOTAL

Adquisició inicial 1/1/2013 41.244.919,78 3.737.094,06 1.133.034,81 366.376,50 183.188,25 944.297,58 327.974,97 2.252.450,00 50.189.335,95

Reclassificació ‐28.499,72 28.499,72 0,00

Adquisició final 31/12/2013 41.244.919,78 3.708.594,34 1.161.534,53 366.376,50 183.188,25 944.297,58 327.974,97 2.252.450,00 50.189.335,95

Adquisició inicial 1/1/2014 41.244.919,78 3.708.594,34 1.161.534,53 366.376,50 183.188,25 944.297,58 327.974,97 2.252.450,00 50.189.335,95

Abonaments PUMSA ‐3.074,85 ‐3.074,85

Adquisició final 31/12/2014 41.241.844,93 3.708.594,34 1.161.534,53 366.376,50 183.188,25 944.297,58 327.974,97 2.252.450,00 50.186.261,10

46.444.301,60 46.475.876,17 31.574,57 3.074,85 1.816.700,40

Amort.  inicial 1/1/2013 22.479,24 13.453,86 6.726,92 34.675,85 12.025,90 62.515,33 1.816.700,40

Amortitzat 2013 22.511,52 7.327,55 3.663,72 18.885,96 6.559,44 45.048,96 1.003.624,55

Amort. Final 31/12/2013 44.990,76 20.781,41 10.390,64 53.561,81 18.585,34 107.564,29 2.820.324,95

Amort.  inicial 1/1/2014 44.990,76 20.781,41 10.390,64 53.561,81 18.585,34 107.564,29 2.820.324,95

Amortitzat 2014 22.511,54 7.327,56 3.663,72 18.885,96 6.559,46 45.048,96 1.003.624,72

Amort. Final 31/12/2014 67.502,30 28.108,97 14.054,36 72.447,77 25.144,80 152.613,25 3.823.949,67

PENDENT AMORTITZAR 31/12/2013 1.116.543,77 345.595,09 172.797,61 890.735,77 309.389,63 2.144.885,71 47.369.011,00

47.369.011,00

PENDENT AMORTITZAR 31/12/2014 1.094.032,23 338.267,53 169.133,89 871.849,81 302.830,17 2.099.836,75 46.362.311,43

2.564.450,70

899.627,52

3.464.078,22

41.486.361,05

42.389.063,42

1.664.823,30

899.627,40

2.564.450,70

INVERSIÓ CONSTRUCCIÓ EDIFICI RENGLE: Total import i classificació 

CONCEPTE

TOTAL 

IMPORT 
Edifici

Construccions

Edifici 

Conveni Rengle

Edifici 

FEDER Eix 1

Edifici DIBA 

Innolab

Edifici 

FEDER Eix 4

Inversió obra PUMSA 50.205.006

Interessos posta en marxa 1.092.909

Concessió administrativa CETEMMSA ‐4.853.613

TOTAL Edifici Rengle 31/12/2014 46.444.302 41.241.845 3.708.594 366.377 183.188 944.298
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d’endeutament del Ministerio d’Educación y Ciencia que no acrediten interessos, per import de 
327.974,97 €. (veure nota 4.3.2.)  

La variació respecte a l’exercici 2013 correspon a l’abonament de PUMSA per import de 
3.074,85 per la revisió del valor final de la construcció que restava pendent de justificar i 
l’amortització per import total de 1.003.624,72 €.  

 

b) Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 
 

 

 

Durant l’exercici 2014 l’entitat enregistra l’adquisició d’equipament divers per import total de 
523.602,62 € en els conceptes d’Equips de Processos d’Informació, maquinària, mobiliari i 
instal·lacions, amb motiu de l’adequació i millora dels espais per a la ubicació de noves 
empreses i de la inversió en el CPD (Centre de Processament de Dades) 

 

c) Immobilitzat material en curs 
 

Instal.lacions

tecniques Maquinaria Utillatges Mobiliari

Altres

instal.lacions EPI

Fons

bibliografic TOTAL

Adquisició inicial  1/1/2013 397.503,61 463.473,29 86.215,34 1.110.675,19 199.939,90 634.749,94 4.040,65 2.896.597,92
Altes 2013 250,00 25.731,12 12.363,35 38.344,47
Altes 2013:Equipament restaurant 352.776,85 145.684,11 49.054,11 1.353,46 4.931,48 553.800,01
Altes 2013: Equip.audiov.Minguell 140.407,23 37.011,60 177.418,83
Altes 2013: Equipam.Parking Gintra 115.710,04 115.710,04
Baixes 2013: venda ‐800,00 ‐800,00

Adquisició final 31/12/2013 750.280,46 865.274,67 86.465,34 1.221.672,02 201.293,36 652.044,77 4.040,65 3.781.071,27

1.221.672,02 652.044,77

Adquisició inicial  1/1/2014 750.280,46 865.274,67 86.465,34 1.221.672,02 201.293,36 652.044,77 4.040,65 3.781.071,27

Altres 2014 0,00 15.609,68 0,00 8.797,00 6.122,69 493.073,25 523.602,62

Baixes 2014 0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisició final 31/12/2014 750.280,46 880.884,35 86.465,34 1.230.469,02 207.416,05 ########## 4.040,65 4.304.673,89

Amortització Ac.  1/1/2013 74.386,86 138.922,69 37.261,88 243.401,05 42.369,34 328.335,12 2.106,12 866.783,06

Amortitzat 2013 64.940,25 101.172,87 17.242,54 119.926,74 20.216,11 159.901,46 1.053,06 484.453,03

Baixes 2013 ‐25,49 ‐25,49

Saldo final 31/12/2013 139.327,11 240.095,56 54.504,42 363.302,30 62.585,45 488.236,58 3.159,18 1.351.210,60

Amortització Ac.  1/1/2014 139.327,11 240.095,56 54.504,42 363.302,30 62.585,45 488.236,58 3.159,18 1.351.210,60

Amortitzat 2014 82.714,52 120.438,74 17.292,56 125.206,67 20.653,75 145.059,45 881,47 512.247,16

Saldo final 31/12/2014 222.041,63 360.534,30 71.796,98 488.508,97 83.239,20 633.296,03 4.040,65 1.863.457,76

PENDENT AMORTITZAR 31/12/2013 610.953,35 625.179,11 31.960,92 858.369,72 138.707,91 163.808,19 881,47 2.429.860,67

2.429.860,67

PENDENT AMORTITZAR 31/12/2014 528.238,83 520.350,05 14.668,36 741.960,05 124.176,85 511.821,99 0,00 2.441.216,13
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A l’exercici 2013 l’EPEL va enregistrar a la partida “Immobilitzat en curs” per import de 212.796 
€ la inversió en curs del Centre de Processament de Dades adjudicada en data 16/7/2013 a 
UNIFY COMMUNICATIONS, S.A per import total de 485.000 € (IVA no inclòs). L’obra ha 
finalitzat a l’exercici 2014 i ha disposat de finançament mitjançant subvenció de capital de 
l’Ajuntament i cofinançaments del FEDER i Diputació de Barcelona. 

 

7. INVERSIONS FINANCERES 
 

Els moviments reflectits en la partida que integra aquest epígraf corresponen a les fiances 
dipositades a l’INCASÒL, rebudes pels arrendataris, d’acord amb la legislació vigent per un 
import total d’ EUR 181.697,90 €. 

 

8. INSTRUMENTS FINANCERS 
 

8.1. Actius financers corrents 
 

8.1.1. Categories d’actius financers 
 

Tots els actius financers que figuren a l’actiu del balanç de situació, diferents a la tresoreria, 
corresponen a crèdits i partides a cobrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

IMMOBILITZAT

EN CURS

Cost inicial 1/1/2013 0,00

Altes 2013 212.796,00

Cost final 31/12/2013 212.796,00

Cost inicial 01/01/2014 212.796,00

Reclasificació 2014  ‐212.796,00

Cost final 31/12/2014 0,00

Categories  2014 2013

Deutors i partides a cobrar 1.802.851,85 1.496.883,93

Total 1.802.851,85 1.496.883,93

Deutors comercials
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8.1.2. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 

 

La composició del saldo de deutors diversos per import de 1.802.645,77 € correspon a deutors 
per vendes i prestació de serveis per import de 393.811,18 € i al deutor l’Ajuntament de Mataró 
per import de 1.408.834,59 € pel següent detall d’actuacions:  

 

 

El crèdit amb Administracions Públiques, per import de 28.919,94 €, correspon a retencions  
per import de 206,11 € i a la soll.licitud de rectificació de l’autoliquidació de l’Impost de 
Societats de l’exercici 2010 pendent de resolució del Tribunal Economico Administratiu 
Regional per import de 28.713,83 €.  

 

8.2. Passius financers 
 

8.2.1. Categories de passius financers 
 

El valor en comptes de passius financers, classificats per categories, es detalla a continuació: 

 

 

Informació sobre els aplaçaments de pagament realitzats a proveïdors 

D’acord amb la Llei 15/2010, es va establir que el termini màxim legal de pagament a proveïdors 
quedava fixat en 30 dies. D’acord amb aquest criteri els terminis de pagaments realitzats als 
proveïdors dins i fora de plaç han estat: 

 

Llarg termini Curt termini Llarg termini Curt termini

Dèbits i partides a pagar

       Deutes amb entitats de crèdit (nota 8.2.2.a) 20.160.000,00 21.120.000,00

       Altres passius financers (nota 8.2.2.) 16.963.370,87 1.060.455,60 19.110.380,43 960.000,00

       Altres deutes (nota 8.2.3) 4.681.517,49 2.933.695,77

       Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.045.837,52 2.305.713,52

37.123.370,87 6.787.810,61 40.230.380,43 6.199.409,29

2014 2013

AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

Actuacions pendents 31/12/2014 

ACTUACIONS  IMPORT 

Conveni Rengle‐ PUMSA  400.000,00

Subvenció 2014 pendent cobr.  1.008.834,00

TOTAL  1.408.834,00

2014 2013

‐         Deutors diversos: 1.802.645,77 1.439.189,32

‐         Crèdits amb Administracions Públiques (vegeu nota 9.2) 206,08 57.694,61
1.802.851,85 1.496.883,93
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8.2.2. Deutes a llarg termini 
 

El desglossament per categories dels deutes a llarg termini són: 

 

 

 

Al tancament de l’exercici 2014 els 
deutes a llarg termini presenten la 
següent composició: 

 

 

 

 

 

a) Crèdit sindicat 

El novembre de 2008, l’EPEL va formalitzar un crèdit sindicat per un import total de 24.000.000 
d’EUR, que té per objecte finançar parcialment les obres de construcció del complex PARC 
TCM.  

Les principals característiques del crèdit es detallen a continuació: 

- Les entitats financeres creditores són La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 
(entitat agent), Banco Santander, S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. i Dexia 
Sabadell, S.A.  

- La distribució del crèdit per entitats financeres és la següent: 
 

 

 

2014 % 2013 %

Total pagaments 2.669.887,45 2.100.736,65

Import en plaç 804.791,36 30,14% 148.009,34 7,05%
Fora de plaç 1.865.096,09 69,86% 1.952.727,31 92,95%

Categories 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Dèbits i partides a pagar 20.160.000,00 21.120.000,00 16.963.370,87 19.110.380,43 37.123.370,87 40.230.380,43

Total 20.160.000,00 21.120.000,00 16.963.370,87 19.110.380,43 37.123.370,87 40.230.380,43

TotalDerivats i altres

Deutes amb entitats de 

crèdit

2014 2013

∙    Crèdit sindicat   20.160.000,00 21.120.000,00

∙    Passius per derivats financers 49.337,00 433.649,18

nominal. (cc vinculat ll/t) 17.515.148,75 19.468.143,54

∙      Préstecs MINECO Valor actual  ‐786.971,09 ‐958.614,86

∙      Fiances rebudes 185.856,21 167.202,57

37.123.370,87 40.230.380,43
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 Distribució  

 del crèdit Proporció 

   

La Caixa 6.000.000,00 25% 

Banco de Santander 5.000.000,00 21% 

BBVA 6.000.000,00 25% 

Dexia Sabadell 7.000.000,00 29% 

 24.000.000,00 100% 

 

- El període per a poder efectuar disposicions és de 3 anys a partir de la data de la seva 
formalització. 

- Té una vigència de 28 anys, i venç el novembre de 2036. Prèvia sol·licitud, poden 
efectuar-se amortitzacions anticipades en quantitats mínimes d’un milió d’euros, en 
múltiples de EUR 100.000. 

- Els tres primers exercicis són de manca als efectes d’amortització de capital. 
- Les amortitzacions del crèdit es realitzen mitjançant quotes trimestrals, iguals i 

consecutives. 
- El tipus d’interès aplicable és l’Euribor a 3 mesos més un marge d’1,25 punts. El 2013, 

el tipus d’interès satisfet sobre el capital disposat ha estat del 2,75%, al igual que el 
2010-11-12, en aplicació de l’operació de permuta financera (swaps) aprovada en el 
marc de l’article 29 del contracte del crèdit sindicat. 

- Els interessos s’acrediten i es satisfan trimestralment. 
- En garantia de la devolució del crèdit constitueix penyora a favor de les entitats 

financeres creditores el dret de l’EPEL a percebre, de l’Ajuntament de Mataró, les 
aportacions anuals que figuren recollides a l’Annex III del contracte-programa 
formalitzat entre les dues entitats, així com totes aquelles que, addicionalment i pel 
mateix concepte, pugui rebre l’EPEL de l’Ajuntament. 

 

Els interessos acreditats durant l’exercici 2014 totalitzen la xifra de 333.619,81 € i per l’operació 
de permuta financera (swap) l’import de 412.299,04 €. El detall dels venciments del crèdit és el 
següent: 

Any de venciment  Import 

Fins 2015  2.880.000,00 

   

   

2015  960.000,00 

Resta fins al venciment  20.160.000,00 

TOTAL PRESTEC  24.000.000,00 
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b) Operacions de permuta financera (swap) 
 

L’EPEL té contractades operacions de permuta financera (“swaps”) per tal de cobrir el risc en 
variacions en el tipus d’interès variable del crèdit sindicat i de conformitat amb la clàusula 29 
del contracte de crèdit sindicat que estableix que l’entitat acreditada (EPEL Parc Tecnocampus) 
es compromet a subscriure amb les entitats acreditats, en proporció a la seva participació en 
l’esmentat crèdit, un derivat financer que cobreixi el risc de variació del tipus d’interès del crèdit 
durant tota la vigència del mateix, com a mínim del 75% del capital concedit.  

En data 11/2/2010 l’EPEL va contractar operació de permuta financera pel termini de 5 anys al 
tipus fix del 2,75%.  

A final de l’exercici 2014 s’enregistra la valoració dels swaps segons l’import nominal del 
derivat, el tipus fix contractat, el termini de la contractació fins a 11/2/2015, i el tipus variable 
EURIBOREURINDI-3M notificat per les entitats del 0,08 %.  

 

 

c) Préstecs del Ministerio de Educación y Ciencia 
 

 

 

c.1) Préstec Innplanta 2005-2006 

 

En el marc del programa de concessió d’ajuts per a projectes R + D a realitzar en parcs 
científics i tecnològics, a finals de 2005 la Direcció General de Política Tecnològica del 
Ministerio de Educación y Ciencia (DGPT) va resoldre atorgar a la FUNDACIÓ 
TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME com a entitat sol·licitant i a Promocions Urbanístiques 
de Mataró (PUMSA) com a beneficiària, una bestreta reintegrable per a finançar les inversions i 
despeses a incórrer en el projecte anomenat en aquell moment Parc Tecnològic de 
Transferència del Coneixement de Mataró (avui denominat Parc Tecnocampus). La construcció 
del Parc l’executa la societat ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL TECNOCAMPUS 
MATARÓ-MARESME (EPEL). L’import total de l’ajut atorgat inicialment va ser de EUR 
5.895.000, distribuïts en dos anualitats (2006 i 2007). Posteriorment, es va presentar al 
Ministerio un escrit de renúncia parcial, situant-se finalment la xifra de l’ajut en EUR 
2.070.000,00, que es van fer efectius entre 2006 (EUR 622.500,00) i 2007 (EUR 1.447.500,00). 

Data de 
venciment Dexia Sabadell BBVA La Caixa

Banco 
Santander TOTAL 

11/02/2015 14.391,30 12.335,40 12.335,40 10.279,50 49.341,60

VALORACIÓ DERIVAT FINANCER (Swap)

Prestecs INNPLANTA ‐ MICIN 2005‐6 2007 2008 2009 (1) 2009 (bis) 2010 (2) 2011 (3) TOTAL

TOTAL  PRESTECS 1.096.243 3.731.250 3.121.110 2.625.682 3.958.851 6.732.901 1.966.288 23.232.324

Deute a valor nominal LL/T 349.995 2.487.500 2.080.740 1.852.789 3.295.925 5.674.989 1.773.211 17.515.149

Deute a valor nominal C/T 63.333 310.938 260.093 205.865 329.593 532.033 193.077 1.894.930

TOTAL PENDENT AMORTITZAR 413.327 2.798.437 2.340.833 2.058.654 3.625.518 6.207.021 1.966.288 19.410.079

Deute a valor actual 31/12/2014 ‐21.871 ‐158.398 ‐150.819 ‐156.291 ‐299.592 ‐786.971

TOTAL VALOR RAZONABLE (VA)  391.456 2.640.039 2.190.014 1.902.363 3.325.926 6.207.021 1.966.288 18.623.108

(1) Pendent nova  taula  amorització per retonr prestec no jus ti ficat 817.634 € 

(2) Taula  d'amorti tzació inclou interessos  carència  230.900 € 

(3) Taula  d'amorti tzació inclou interessos  carència  169.996 € 
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En tractar-se d’un projecte de cooperació, la seva distribució, atenent a les entitats que hi 
participen, és la següent: 

  Saldo 

 FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ 
MARESME 

  
45.000,00 

 PUMSA  2.025.000,00 

Total  2.070.000,00 

 

La part de la bestreta rebuda que corresponia a PUMSA va ser lliurada a aquesta societat en 
dates 20/02/2006 i 01/01/2007, enregistrant-se en el seu dia, pel seu valor nominal, amb càrrec 
al compte Crèdits a tercers (Inversions financeres a llarg termini).  

En data 10 de maig de 2010 PUMSA va transferir a EPEL Parc Tecnocampus Mataró la 
quantia transferida en concepte de bestreta reintegrable pel finançament del Parc 
Tecnocampus per import total de EUR 2.025.000,00. 

Les bestretes rebudes entre 2005 i 2006 presenten les següents característiques: 

 

 2005 2006 

   

 Període de manca 3 anys 3 anys 

 Reintegrament, entre 11.2009 -11.2020 11.2010 -11.2021 

 Anualitat:   

- Fundació Tecnocampus 
Mataró Maresme 

1.875 1.875 

- EPEL 50.000 118.750 

 51.875 120.625 

   

 Tipus d’interès anual 0% 0% 

 

En data 18 de juliol de 2012 es va sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i AAPP l’ajornament del 
pagament de la part dels préstecs no justificats per import de EUR 928.757,35 amb un 
fraccionament dels terminis.  
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2005 2006 Total

Préstec EPEL 600.000,00 1.425.000,00 2.025.000,00

Import no justificat (retornat) 159.986,37 768.770,98 928.757,35

Préstec EPEL ajustat 440.013,63 656.229,02 1.096.242,65

 
 

El mes d’agost de 2012 es va rebre l’autorització a la sol·licitud de fraccionament, amb el detall 
dels interessos de demora que merita el deute ajornat, i que es detallen a continuació: 

 

Préstec 2005 

Nominal interessos total 

22/10/2012 119.232,77 42.397,18 161.629,95 

20/06/2013 40.753,60 15.934,39 56.687,99 

Total 159.986,37 58.331,57 218.317,94 

Préstec 2006 

Nominal interessos total 

22/10/2012 593.857,20 182.811,55 776.668,75 

20/06/2013 174.913,78 59.820,57 234.734,35 

Total 768.770,98 242.632,12 1.011.403,10 

 

 

El reintegrament dels imports no justificats suposen una variació significativa en les quotes 
d’amortització d’acord amb els següents detall: 

 
Nominal inicial Nominal després justificació 

Venciment Préstec 05 Préstec 06 Total Préstec 05 Préstec 06 Total 

15/11/2008 

15/11/2009 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

15/11/2010 50.000,00 118.750,00 168.750,00 50.000,00 118.750,00 168.750,00 

15/11/2011 50.000,00 118.750,00 168.750,00 50.000,00 118.750,00 168.750,00 

15/11/2012 50.000,00 118.750,00 168.750,00 50.000,00 118.750,00 168.750,00 

15/11/2013 50.000,00 118.750,00 168.750,00 30.001,70 33.331,00 63.332,70 

15/11/2014 50.000,00 118.750,00 168.750,00 30.001,70 33.331,00 63.332,70 

15/11/2015 50.000,00 118.750,00 168.750,00 30.001,70 33.331,00 63.332,70 
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15/11/2016 50.000,00 118.750,00 168.750,00 30.001,70 33.331,00 63.332,70 

15/11/2017 50.000,00 118.750,00 168.750,00 30.001,70 33.331,00 63.332,70 

15/11/2018 50.000,00 118.750,00 168.750,00 30.001,70 33.331,00 63.332,70 

15/11/2019 50.000,00 118.750,00 168.750,00 30.001,70 33.331,00 63.332,70 

15/11/2020 50.000,00 118.750,00 168.750,00 30.001,70 33.331,00 63.332,70 

15/11/2021 - 118.750,00 118.750,00 - 33.331,00 33.331,00 

600.000,00 1.425.000,00 2.025.000,00 440.013,60 656.229,00 1.096.242,60 

 

A l’exercici 2014, aquests préstecs han estat enregistrats ajustant el valor nominal, en no 
acreditar interessos, a valor actual aplicant la taxa de descompte de 1,508%.   

En referència al préstec rebut al 2005 per import  total de EUR 622.500,00 euros, del qual 
correspon reintegrar EUR 159.986,37, restant el nominal per import total de EUR 462.513,63 amb 
les següents característiques: 

 Període de manca: 3 anys. 
 Període d’amortització del préstec: 15 anys. 
 Venciment: 3 de novembre de 2020. 
 Les amortitzacions s’efectuen mitjançant quotes anuals iguals: les 4 primeres quotes, 

abans de la notificació de revocació parcial importen 51.875 €, i les 8 restants quotes 
per import de 31.876,70 € 

 El préstec rebut no acredita interessos 
 

El detall dels venciments del crèdit de l’EPEL es desglossen a continuació: 

Any venciment Valor nominal

2009  50.000,00 

2010  50.000,00 

2011  50.000,00 

2012  50.000,00 

2013  30.001,70 

2014  30.001,70 

2015  30.001,70 

2016  30.001,70 

Resta fins al venciment  120.006,80 

 440.013,60

 

En referència al préstec rebut al 2006 per import total de 1.447.500,00 euros del qual 
correspon reintegrar EUR 768.770,98, restant el nominal per import total de EUR 678.729,02 amb 
les següents característiques: 

 Període de manca: 3 anys. 
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 Període d’amortització del préstec: 15 anys. 
 Venciment: 15 de novembre de 2021. 
 Les amortitzacions s’efectuen mitjançant quotes anuals iguals: les 3 primeres quotes 

abans de la notificació de revocació parcial per import de 120.625 €, i les 9 restants per 
import de 35.206 €). 

 El préstec rebut no acredita interessos 
 

El detall dels propers venciments del crèdit de l’EPEL es desglossen a continuació: 

Any venciment Valor nominal

2010  118.750,00 

2011  118.750,00 

2012  118.750,00 

2013  33.331,00 

2014  33.331,00 

2015  33.331,00 

2016  33.331,00 

Resta fins al venciment  166.655,00 

  656.229,00

c.2) Préstec Innplanta 2007 

El desembre de 2007 el Ministerio va resoldre atorgar a favor de l’EPEL un préstec per import 
de EUR 3.731.250,00 que té per objecte finançar parcialment les obres de construcció del 
complex PARC TCM. El préstec va ser tramitat a través de la Fundació Tecnocampus, 
Fundació Privada, a qui s’hauran de fer efectius els reintegraments i qui procedirà a liquidar-los 
al Ministerio. 

Les principals característiques del préstec rebut per import de 3.731.250,00 euros són les 
següents: 

 Període de manca: 3 anys. 
 Període d’amortització del préstec: 15 anys. 
 Venciment: novembre de 2022. 
 Les amortitzacions s’efectuen mitjançant quotes anuals iguals (EUR 310.937,50). 
 El préstec rebut no acredita interessos 

 

Aquest préstec ha estat enregistrat ajustant el valor nominal, en no acreditar interessos, a valor 
actual aplicant la taxa de descompte de 1,508%.  

El detall dels venciments del crèdit es desglossen a continuació: 

Any de venciment  Import 

2011  310.937,50 

2012  310.937,50 

2013  310.937,50 
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2014  310.937,50 

2015  310.937,50 

Resta fins al venciment  2.176.562,50 

  3.731.250,00 

 

En data 14 de setembre de 2012 es va demanar al Ministeri d’Economia i Competitivitat 
sol·licitud d’aplaçament de la quota a reintegrar l’any 2012 per la nova data de 15 de setembre 
de 2016 en el marc de l’establert a Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de 
l’Estat, Disposició addicional trigèsima cinquena: “Apoyo finaciero a las actuaciones en Parques 
Científicos y Tecnológicos”.   

En data 11 de juny de 2013 el Ministeri de Economia i Competitivitat  va dictar resolució 
provisional acceptant la sol.licitud sotmesa a la condició de constitució de garantia per l’import 
de 338.971,63 € corresponent a la quota ajornada més els interessos meritats.   

En data  17 de juliol de 2013 es va formalitzar amb Bankia contracte de cobertura de fiança per 
l’import tal de 338.971,63 € i comissió  del 0,50% trimestral en garantia de l’ajornament de la 
quota a reintegrar al 2012 més els interessos meritats.    

En data 24 de febrer de 2014 es va rebre notificació del Ministeri d’Economia i Competitivitat de 
la resolució favorable amb les següents termes:   

 Tipus d’interés: 2,254% (Euribor enero 2012 incrementat en 25 punts bàsics)  
 Importe venciment: 310.937,50 €  
 Total interés: 28.034,13 € 
 Import total: 338.971,63 € 

 

c.3) Préstec Innplanta 2008 

 

Se’n deriva del Conveni de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat (Ministerio de 
Ciencia e Innovación) i la Generalitat de Catalunya al 2008. 

Les principals característiques del préstec rebut al 2010 per import de 3.121.110,00 euros 
són les següents: 

 Període de manca: 3 anys. 
 Període d’amortització del préstec: 15 anys. 
 Venciment: 30 de juny de 2023. 
 Les amortitzacions s’efectuen mitjançant quotes anuals iguals (EUR 260.092,50). 
 El préstec rebut no acredita interessos 
 Existeix aval per l’import total del préstec amb la Caixa d’Estalvis Laietana, en garantia 

de devolució del principal del préstec. A l’exercici 2014 l’import vigent de l’aval és de 
2.340.832,5 €. 

 

Els imports a recuperar de l’EPEL en relació al préstec lliurat són els següents, a valor nominal: 

 

Any de venciment  Valor nominal 

2012  260.092,50 
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2013  260.092,50 

2014  260.092,50 

2015  260.092,50 

2016  260.092,50 

Resta fins al venciment  1.820.647,50 

  3.121.110,00 

 

Aquest préstec ha estat enregistrat ajustant el valor nominal, en no acreditar interessos, a valor 
actual aplicant la taxa de descompte de 1,508% meritada com a despesa financera del crèdit 
sindicat.  

 

c.4) Préstec Innplanta 2009 (anualitat 2009) 

 

Se’n deriva de la Concessió ajuda del Ministerio de Ciencia e Innovación de l’exercici 2009. 

Les principals característiques del préstec rebut al 2009 per import de 3.443.317,00 euros 
són les següents: 

 Període de manca: 3 anys. 
 Període d’amortització del préstec: 15 anys. 
 Venciment: 31 d’octubre de 2024. 
 Les amortitzacions s’efectuen mitjançant quotes anuals iguals (EUR 286.943,08). 
 El préstec rebut no acredita interessos 

 

Durant l’exercici 2010 es va retornar la part del préstec atorgat que no s’havia justificat per un 
import de EUR 817.634,53. El préstec atorgat amb aquest ajustament ascendeix a EUR 
2.625.682,47. 

Els imports a recuperar de l’EPEL en relació al préstec lliurat són els següents, a valor nominal: 

Any venciment  Valor nominal 

2013  218.806,87 

2014  218.806,87 

2015  218.806,87 

2016  218.806,87 

2017  218.806,87 

Resta fins al venciment  1.531.648,12 

  2.625.682,47 
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Aquest préstec ha estat enregistrat ajustant el valor nominal, en no acreditar interessos, a valor 
actual aplicant la taxa de descompte de 1,508% meritada com a despesa financera del crèdit 
sindicat.  

En data 26/2/2014 l’entitat ha sol.licitat al MINECO actualització de la taula d’amortització que 
inclogui la minoració de la quantitat pagada anticipadament en concepte de devolució del 
prestec no justificat per import de 817.634,53 €, la qual està pendent de resolució. 

 

c.5) Préstec Innplanta 2009 (anualitat 2010) 

 

Se’n deriva de la Concessió d’ajuda del Ministerio de Ciencia e Innovación de l’exercici 2009, 
anualitat 2010. 

Les principals característiques del préstec rebut al 2010 per import de EUR 4.000.000,00  
són les següents: 

 Període de manca: 3 anys. 
 Període d’amortització del préstec: 15 anys. 
 Venciment: 31 d’octubre de 2025. 
 Les amortitzacions s’efectuen mitjançant quotes anuals iguals (EUR 333.333,33). 
 El préstec rebut no acredita interessos 

 

Durant l’exercici 2012 es va retornar la part del préstec atorgat que no s’havia justificat per un 
import de EUR 41.148,77. El préstec atorgat amb aquest ajustament ascendeix a EUR 
3.958.851,23. 

Els imports a recuperar de l’EPEL en relació al préstec lliurat, a l’espera de rebre la nova taula 
d’amortització del préstec, són els següents, a valor nominal: 

Any venciment  Valor nominal 

2014  333.333,33 

2015  333.333,33 

2016  333.333,33 

2017  333.333,33 

2018  333.333,33 

Resta fins al venciment  2.333.333,35 

  4.000.000,00 

 

Aquest préstec ha estat enregistrat ajustant el valor nominal, en no acreditar interessos, a valor 
actual aplicant la taxa de descompte de 1,508% meritada com a despesa financera del crèdit 
sindicat.  

 

c.6) Préstec Innplanta 2010 
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Se’n deriva de la Concessió d’Ajuda del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Les principals característiques del préstec rebut al 2010 per import de 6.502.000,00 euros 
són les següents: 

 Període de manca: 3 anys. 
 Període d’amortització del préstec: 15 anys. 
 Venciment: 31 d’octubre de 2025. 
 Les amortitzacions s’efectuen mitjançant quotes anuals iguals (EUR 604.654,48). 
 Tipus d’interès: 1,17% 

 

Els imports a recuperar de l’EPEL en relació al préstec lliurat són els següents: 

Any venciment  Quotes Interessos Principal 

2014  604.654,48 78.774,94 525.879,54 

2015  604.654,48 72.622,15 532.032,33 

2016  604.654,48 66.397,37 538.257,11 

2017  604.654,48 60.099,76 544.554,72 

2018  604.654,48 53.728,47 550.926,01 

Resta fins al venciment  4.232.581,37 191.330,29 4.041.251,08 

  7.255.853,77 522.952,98 6.732.900,79 

 

La diferència existent entre el préstec concedit per import de EUR 6.502.000 i el import del 
principal per EUR 6.732.900,79 es deriva dels interessos dels tres primers anys de carència del 
préstec, que es comencen a retornar com a major import del prestec a partir del quart any 
(2014) i que l’entat enregistra com a despesa financera ens els respectius exercicis de 
acreditament, d’acord amb el següent detall:  

 Import

Principal 6.502.000,00

1r any carència interessos 76.073,41

2n any carència interessos 76.963,45

3r any carència interessos 77.863,93

TOTAL 6.732.900,79

 

c.7) Préstec Innplanta 2011 

Se’n deriva de la Concessió d’Ajuda del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Les principals característiques del préstec rebut al 2011 per import de 1.796.291,00 euros 
són les següents: 

 Període de manca: 3 anys. 
 Període d’amortització del préstec: 12 anys. 
 Venciment: 31 d’octubre de 2023. 
 Les amortitzacions s’efectuen mitjançant quotes anuals iguals (EUR 253.245,03). 
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 Tipus d’interès: 3,06% 
 

Els imports a recuperar de l’EPEL en relació al préstec lliurat són els següents: 

Any venciment  Quotes Interessos Principal 

2015  253.245,03 60.168,41 193.076,62 

2016  253.245,03 54.260,27 198.984,76 

2017  253.245,03 48.171,33 205.073,70 

2018  253.245,03 41.896,08 211.348,95 

2019  253.245,03 35.428,80 217.816,23 

Resta fins al venciment  1.012.980,13 72.992,48 939.987,65 

  2.279.205,28 312.917,37 1.966.287,91 

 

La diferència existent entre el préstec concedit per import de 1.796.291 euros i els 1.966.287,91 
euros es deriva dels interessos dels tres primers anys de carència del préstec, que es 
comencen a retornar com a major import del préstec a partir del quart any (2015) i que l’entat 
enregistra com a despesa financera ens els respectius exercicis de acreditament, d’acord amb 
el següent detall:  

 Import

Principal 1.796.291,00

1r any carència interessos 54.966,50

2n any carència interessos 56.648,49

3r any carència interessos 58.381,92

TOTAL 1.966.287,91

 

8.2.3. Deutes a curt termini 
 

El desglossament per categories dels deutes a curt termini són: 

 

 

 

 

 

 

  

Categories  2014 2013

Débits i partides a pagar 6.787.810,72 6.199.409,29

Total 6.787.810,72 6.199.409,29

Deutors i creditors
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La composició d’aquest epígraf es mostra a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. FONS PROPIS 
 

Els moviments enregistrats al compte de resultats que integra l’epígraf de Fons propis han estat 
els següents: 

 

 

A l’exercici 2013 el compte de resultat d’exercicis anteriors enregistra 99.239,02 € en concepte 
d’interessos de carència dels préstecs INNPLANTA, anualitats 2010 i 2011, que el MINECO 
inclou a les respectives taules d’amortitzacions com a major valor dels préstecs atorgats. Així 
mateix el saldo a 31/12/2013 inclou reclamació al Tribunal Econòmic Administratiu Regional de 
Catalunya, pendent de resolució, per import de 28.713,83 € per la rectificació de la declaració 
de l’IS 2010 amb motiu de la declaració de la plusvàlua de la venda a CETEMMSA de part de 
l’edifici TCM1 que es merita amb efectes 2011 d’acord l’escriptura pública de la transmissió de 
la concessió i el Certificat final d’obra de data 2 de març de 2011. 
 
A l’exercici 2014 inclou el traspàs de resultat de l’exercici anterior per import de 3.347,31 €.  
 
 

FONS PROPIS

Resultat 
d'exercicis 
anteriors

Resultat de 
l'exercici TOTAL

Saldo a 31 de desembre de 2012 -1.208.608,61 -1.716.522,18 -2.925.130,79

Traspàs resultat exercici 2012 -1.716.522,18 1.716.522,18
Interessos carencia prestec MINECO -99.239,02 -99.239,02
Resultat de l'exercici 2013 3.347,31 3.347,31
Saldo a 31 de desembre de 2013 -3.024.369,81 3.347,31 -3.021.022,50

Traspàs resultat exercici 2013 3.347,31 -3.347,31
Regularització reclamació IS 2010 TERC
Resultat de l'exercici 2014 1.157,36 1.157,36

Saldo a 31 de desembre de 2014 -3.021.022,50 1.157,36 -3.019.865,14

2014 2013

Deutes amb entitats de crèdit:Prestec  960.000,00 960.000,00
Deutes amb entitats de crèdis: interessos  59.914,00
Deutes amb entitats de crèdis: CEP 40.541,60
Altres passius: inversions 669.836,62 3.628,31
Altres passius: Interessos Prestec Ministeri 152.803,21
Altres passius: Aval Pumsa 2005+2006 2.045,00
Altres Passius: Ajut caixa Fundacio TCM 1.950.000,00 1.200.000,00
Altres passius: Prestec MiCNN 1.894.929,91 1.719.024,71
Fiances 11.902,75 11.042,75

Deutes a curt termini 5.741.973,09 3.893.695,77

Creditors varis 1.044.932,34 2.304.867,93

Públiques 214,20 761,59

Bestretes de clients 690,98 84,00

Creditors comercials i altres comptes a  1.045.837,52 2.305.713,52

Total 6.787.810,61 6.199.409,29
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10. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL 
 

Els moviments enregistrats el 2013 i el 2014 per les subvencions de capital han estat els 
següents: 

Any 2013 

 

 

ANY 2014 

 

 

El detall dels conceptes afectats per subvencions de capital, corresponents a immobilitzats, 
préstecs, i derivats financers es detallen en l’apartat 11.4.  

A l’exercici 2013 el compte de subvencions de capital enregistra l’alta per import de 485.000 € 
corresponent a la subvenció de l’Ajuntament de Mataró per les inversions en el Centre de 
Processament de Dades (CPD), deduint l’efecte impositiu per import de 145.500 €, així com la 
baixa per import de 121.671,37 € (lliure d’efecte impositiu) corresponent a la provisió de 
reintegrament de la subvenció del FEDER pel finançament del centre de congressos, d’import 
total 184.257,47 € en tràmit d’al.legacions i pendent de resolució.  

 

SALDO
INICIAL

Subv.K. 
traspassades

resultat Altes Baixes
Efecte

impositiu
Ajust 

e.impositiu
SALDO
FINAL

130000000 Subvencions de capital - Finca 21.939.747,71 -1.381.852,14 20.557.895,57

130000001 Subvencions de capital - Vallveric 18.516,70 -4.478,16 14.038,54

130000004 Subv. Ajuntament Mataró. SIT2011 55.657,86 -1.586,04 54.071,82

130000005 Subv. Ajuntament Mataró: EPI's 10.169,40 -5.084,64 5.084,76

130000006 Subv. Ajuntament Mataró: Obres Reng 0,00 0,00

130000009 Subvencions de capital - Incubadora 370.568,79 -7.693,92 362.874,87

130000010 Subvencions de capital - Centre Congr 636.735,23 -13.220,16 -121.671,37 501.843,70

130000011 Subvencions de capital - Obres Rengle 1.905.343,81 -39.559,56 1.865.784,25

130000012 Subvencions de capital - Conveni Reng 2.625.004,98 -100.353,48 2.524.651,50

130000013 Subv. Ajuntament Mataró: CPD -882,60 485.000,00 -145.500,00 338.617,40

130000100 Subv.K préstecs: interes implicit 2.562.069,38 -114.425,46 671.030,40 -2.383.162,70 68.217,50 803.729,12

130000101 Subv. K préstecs: desp fin activada 126.379,65 -4.591,68 121.787,97

TOTAL 30.250.193,51 -1.673.727,84 1.156.030,40 -2.504.834,07 -145.500,00 68.217,50 27.150.379,50
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A l’exercici 2014 el compte de subvencions de capital enregistra l’aportació de l’Ajuntament en 
concepte de subvenció de capital pel finançament de l’immoble per import de 1.014.000 €, 
d’acord amb les previsions del contracte programa i el pressupost de l’exercici, deduint l’efecte 
impositiu per import de 304.200 € (la qual en termes financers es vincula al pagament de les 
amortitzacions dels préstecs). Així mateix inclou regularització de l’enregistrament de l’efecte 
impositiu de la subvenció de capital de l’Ajuntament de Mataró corresponent a la concessió 
demanial del terreny del Rengle enregistrada en el concepte de Immobilitzat intangible per 
import de 6.077.310 € (veure apartat 5) 

El total de l’aportació de l’Ajuntament atorgada en el marc del conveni del Rengle i del 
contracte programa ha estat enregistrada amb el destí que s’indica en el quadre adjunt, d’acord 
amb el que estableix la clàusula V.3 del contracte programa segons la qual l’Ajuntament 
garanteix d’una banda, l’equilibri econòmic entre les despeses de les encomanades de gestió i 
els ingressos  percebuts, amb la finalitat de que en cap moment existeixi un perjudici econòmic 
per a l’entitat pública empresarial local. 

 

 

11. SITUACIÓ FISCAL  
 

11.1. Impostos i cotitzacions socials susceptibles d’inspecció 
 

D’acord amb les disposicions legals vigents, les liquidacions d’impostos i de cotitzacions socials 
no es poden considerar com a definitives fins que no han estat inspeccionades per les 
autoritats fiscals o laborals o no hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. 

Són susceptibles d’actuació inspectora tots els impostos i cotitzacions socials no prescrites als 
que es troba subjecte l’EPEL des de la data de la seva constitució. 

No s’espera que puguin meritar-se passius addicionals de consideració com a conseqüència 
d’eventuals actuacions inspectores. 

 

11.2. Saldos amb Administracions Públiques 
 

El detall dels saldos mantinguts a 31 de desembre de 2013 i 2014 amb Administracions 
Públiques és el següent:  
 
 
 
 
 
 

APORTACIÓ AJUNTAMENT MATARÓ 2014 IMPORT 

Subvenció explotació  1.318.036

Conveni Rengle‐ PUMSA (2014)  329.817

Subvenció capital (finançament prestecs/inversió) 1.014.000

Subvenció capital (70%) 709.800

Efecte impositiu (0,30)  304.200

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENT 2014 2.661.853

Deutors Creditors Deutors Creditors

        Hisenda Pública deutora per Impost sobre
Societats 28.919,94 28.918,26

         Hisenda Pública deutora per IVA 28.776,35

         Hisenda Pública creditora per IVA 41.626,91

        Hisenda Pública creditora per retencions a
compte de l'IRPF

-0,03
214,20 761,59

28.919,91 41.841,11 57.694,61 761,59

20132014
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La composició del saldo amb Administracions Públiques deutora per import total de 206,08 € 
correspon a retencions d’IS  2013. A l’exercici 2014 s’ha enregistrat la regularització  de la 
reclamació al Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya, pendent de resolució, 
per import de 28.713,83 € per la rectificació de la declaració de l’IS 2010 amb motiu de la 
declaració de la plusvàlua de la venda a CETEMMSA de part de l’edifici TCM1 que es merita 
amb efectes 2011 d’acord l’escriptura pública de la transmissió de la concessió i el Certificat 
final d’obra de data 2 de març de 2011. 
 

11.3. Impost sobre Societats 
 

Atesa la seva naturalesa jurídica d’entitat pública empresarial local, l’EPEL es troba subjecta al 
Impost sobre Societats. 

Fins a l’exercici 2010 es va considerar que la base imposable tributava al tipus de gravamen 
general del 30%, tret de determinades activitats sobre les quals podia resultar aplicable la 
bonificació del 99% sobre la quota íntegra prevista en l’article 34.2 de la Llei del Impost sobre 
Societats, en ser l’EPEL dependent d’una entitat local (l’Ajuntament de Mataró), i concretament 
sobre les rendes derivades del lloguer a la Fundació Tecnocampus per la prestació de serveis 
educatius universitaris. 

A resultes de la resposta a la consulta vinculant referència CV458-11 formulada al Ministerio de 
Hacienda y AA.PP., a la Dirección General de Tributos, es conclou que cap de les rendes 
obtingudes per la EPEL podrà ser objecte de la bonificació prevista en l’article 34.2 del TRLIS. 

Pel que fa a la declaració de l’impost de Societats de l’exercici 2010, l’entitat ha presentat en 
data 25/2/2012 reclamació econòmico – administrativa al Tribunal Econòmico Administrativo 
Regional de Cataluña en la que sol·licita la rectificació de la declaració i devolució resultant de 
la nova declaració, per import de EUR 28.713,83, motivada per justificació de que es va 
comptabilitzar per error una renda al 2010 corresponent a la transmissió parcial de la concessió 
administrativa a CETEMMSA, quan corresponia al 2011 pel principi de meritament reconegut a 
l’art. 19 del TRLIS. A l’exercici 2011 l’entitat ha rectificat la comptabilitat d’acord amb l’establert 
en la norma 22a. del PGC relativa a ajustaments comptables qualificats de subsanació d’errors 
d’exercicis anteriors.  

Per a l’exercici 2014, la liquidació de l’Impost de Societat inclourà les bases imponibles 
negatives pendents de compensació d’exercicis anteriors.  

  

11.4. Passius per impost diferit 
 

Inclouen les diferències temporànies imposables en l’Impost sobre Societats derivades del 
reconeixement com a Patrimoni net, de les Subvencions de capital que financen immobilitzats, 
així com l’efecte impositiu dels ajustaments de la valoració de préstecs a valor raonable i per 
derivats financers (swaps). 

El seu import es calcula aplicant sobre l’import de les subvencions rebudes i dels ajustaments 
enregistrats al tipus de gravamen general de l’Impost sobre Societats, el 30%. 

Els moviments enregistrats en aquest epígraf han estat els següents: 
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·         Augments: subvencions de capital rebudes en l’exercici (vegeu nota 10)
–      Subvencions de capital rebudes en l'exercici (vegeu nota 10) 145.500,00
–     Ajustament a 31 de desembre de 2013 del valor raonable dels préstecs del 
       Ministerio de Educación y Ciencia (vegeu nota 8.2.2.c) 67.807,16
–     Diferencies tempo. Impositives valoració Swaps -130.094,75

·         Reduccions
–      Anul·lació subvenció Feder 4Congressos -52.144,87
–      Transferència de subvencions al compte de pèrdues i guanys -125.089,37
–      Regularització a valor actual dels prestecs MINECO -787.933,75

Saldo el 31 de desembre de 2013 2.641.093,04

·         Augments: subvencions de capital rebudes en l’exercici (nota 10)
–      Subvencions de capital rebudes en l'exercici (vegeu nota 10) 304.200,00
–    Regularització  per ajustaments comptes 37.913,89
–    Regularització  Subv. Terreny 6.077.310,00
–     Diferencies tempor. Imp. valoració Swaps 115.293,65

·         Reduccions
–      Transferència de subvencions al compte de pèrdues i guanys -80.366,89
–      Regularització a valor actual dels prestecs MINECO -51.493,13
Saldo el 31 de desembre de 2014 9.043.950,56

Prestecs

valoració

interessos

implicits Swaps

Inmobilitzat

Interes

Implicit

activats Inmobilitzats TOTAL

171000001 Deutes  a l l/t a cost raonable 786.961,26 786.961,26

176500000 Derivats  financers ‐49.337,00 ‐49.337,00

GRUP II Inmobilitzat  subvencionat 302.831,97 8.848.345,24 9.151.177,21

TERRENY 20.257.700,00 20.257.700,00

786.961,26 ‐49.337,00 302.831,97 29.106.045,24 30.146.501,47

130000100 Subv.K.Prestecs  Int.Implicit 550.870,00 550.870,00

130000001

130000013
Subv. K. per immobilitzat

6.193.844,43 6.193.844,43

130000000 Subv. K. per terreny 14.180.390,30 14.180.390,30

130000101 Subv. K.interes  impl.activats 211.982,38 211.982,38

134000000 Derivats  financers ‐34.535,90 ‐34.535,90

550.870,00 ‐34.535,90 211.982,38 20.374.234,73 21.102.551,21

236.088,38 ‐14.801,10 90.849,59 8.731.813,57 9.043.950,44

786.958,38 ‐49.337,00 302.831,97 29.106.048,30 30.146.501,65

1‐ TOTAL  CONCEPTES SUBVENCIONATS

2‐ TOTAL SUBVENCIONS

3‐ TOTAL EFECTE IMPOSITIU 31/12/2014 (30%)

CONCEPTES AFECTATS PER SUBVENCIONS DE CAPITAL I 

EFECTE  IMPOSITIU

ACCIONS SUBVENCIONADES   

SUBVENCIONS +EFECT.IMPOSITIU (1= 2+3)
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IMMOBILITZAT AFECTAT PER SUBVENCIÓ DE CAPITAL 

 

 

 

12. INGRESSOS I DESPESES 
 

12.1. Import net de la xifra de negocis 
 

Correspon a la prestació de serveis generats pel lloguer d’espais i locals dels edificis del 
Rengle principalment, i addicionalment l’edifici de Balmes. Així mateix, correspon també a la 
gestió i repercussió dels consums en subministraments de les empreses instal·lades. 

 

 

12.2. Altres ingressos d’explotació

 
 

Les transferències corrents acreditades en l’exercici 2014 per import total de 1.318.035,71 €  
corresponen a la subvenció d’explotació atorgada per l’Ajuntament de Mataró en el marc del 
contracte programa, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula V.3, l’Ajuntament garanteix 
d’una banda, l’equilibri econòmic entre les despeses de les encomanades de gestió i els 
ingressos  percebuts, amb la finalitat de que en cap moment existeixi un perjudici econòmic per 
a l’entitat pública empresarial local.  

 

Valor inmob. Anteriors 2013 2014 +anys

Terreny 21.939.747,71 0,00 1.381.852,14 300.195,17 20.257.700,40

Edifici 8.961.172,01 291.175,80 158.928,83 180.427,01 8.330.640,37

instal.lacions 3.049,23 373,73 304,93 304,93 2.065,64

Mobiliari 69.220,45 25.161,67 6.921,90 6.921,90 30.214,98

Equips informatic 794.706,40 160.197,14 75.839,82 73.669,44 485.000,00

Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 427,04

Total 31.767.895,80 476.908,34 1.623.847,62 561.518,45 29.106.048,43

2014 2013
Lloguer d'espais i locals 1.692.622,96 1.554.181,59
Serveis comunitat 30.392,22 31.026,62
Serveis per mediació de consums i tributs 458.708,89 431.461,98
Serveis de gestió 44.998,70 52.879,75

2.226.722,77 2.069.549,94

2014 2013

Transferències corrents acreditades en l'exe 1.318.035,71 1.906.061,01
Altres ingressos 289.286,79 252.966,75

1.607.322,50 2.159.027,76
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El concepte d’altres ingressos per import total de 289.286,79 € correspon als ingressos per 
arrendaments d’equipaments destinats a la Fundació Tecnocampus per import de 239.355,50 € 
i diversos per import de 49.032,16 €.  

 

12.3. Altres despeses d’explotació 
 

El seu detall és el següent: 

 

 

A l’exercici 2014, dins l’epígraf d’altres serveis s’inclouen les despeses per la gestió de parc 
repercutides per la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme per import de 78.279,19 €, que 
correspon al 5% dels ingressos de lloguer. Així mateix, inclou serveis de seguretat i vigilància 
(40.532,12 €), telefonia (54.209,87 €), servei neteja (96.035,51 €) Consergeria (66.677,91 €). 

El concepte de subministres inclou les despeses d’electricitat i clima per imports de 287.819,22 
€ i 146.986,46 € respectivament. Per subministrament d’aigua la despesa importa 11.837,84 € 

El concepte de reparacions i conservació, inclou principalment el manteniment de les 
instal·lacions i reparacions de l’edifici per import de 231.635,68 €, manteniment d’equips 
informàtics (54.856,30 €), reparacions a refacturar a les empreses (41.345,87 €) i la reparació 
dels locals per a l’arrendament a empreses (25.587,16 €). 

L’epígraf de Tributs, inclou principalment la previsió de l’IBI (Impost sobre béns immobles que 
es refactura a les empreses) i la taxa d’escombraries. 

L’epígraf de despesa de lloguers inclou les intal.lacions d’M1TV.  

 

12.4. Resultat financer 
 

La seva composició és la següent: 

2014 2013

Lloguers i canons 45.400,92 45.400,98

Reparacions 362.966,18 330.452,08

Serveis professionals 22.835,19 35.120,12

Assegurances 30.587,15 29.752,29

Serveis bancaris 4.947,61 4.891,03

Publicitats i atencions protocol.làries 2.550,00 4.561,30

Subministres 446.643,52 426.836,65

Altres serveis 378.187,80 631.462,99

Tributs 199.780,43 191.879,67

Pèrdues, deteriorament crèdits 4.442,16 22.461,12

Subv.ajuntament CPD 101.850,00
1.498.340,96 1.824.668,23
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12.5. Desviacions entre el pla d’actuacions del pressupost i l’execució.  
 

Es detallen les desviacions més significatives que s’han produït entre les quantitats previstes 
en el pla d’actuació del pressupost anual i les efectivament executades, indicant les causes que 
les han produït.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les desviacions favorables més significatives corresponen a la subvenció corrent de 
l’Ajuntament de Mataró, per import de + 247.399 €, que es fonamenta en la clàusula V.3. del  

2013 2014
2.147,15 7,82

Despeses financeres: -1.280.285,68 -1.251.764,29
Interessos  préstec sindicat -340.520,25 -333.619,81
Interessos carència prestecs INNPLANTA -133.632,45 -120.804,72
Interessos implícits enregistrats d'acord amb normes -163.464,94 -168.029,26
Interessos Swap -432.844,57 -412.299,04
Interessos per aval bancari -59.076,69 -63.358,75
Interessos de demora -144.024,56 -47.810,93
Interessos ajut de caixa Fundació -6.722,22 -27.066,82
Interessos prestecs INNPLANTA -78.774,96

TOTAL RESULTAT FINANCER -1.278.138,53 -1.251.756,47

Ingressos financers rendiments dipòsits bancaris a curt termini
RESULTAT FINANCER
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contracte-programa, d’acord amb el qual l’Ajuntament garanteix d’una banda, l’equilibri 
econòmic entre les despeses de les encomanades de gestió i els ingressos  percebuts, amb la 
finalitat de que en cap moment existeixi un perjudici econòmic per a l’entitat pública empresarial 
local. Així mateix, pels ingressos accessoris per import total de 66.434 €, amb motiu 
principalment de la refacturació a les empreses de reparacions per adequació dels locals per 
import de 49.032 € i pels ingressos de lloguer d’equips per import de 16.502 €.   

Les desviacions desfavorables més significatives corresponen a l’augment de despesa en els 
conceptes, per una banda de serveis exteriors per import de 107.636 €, amb motiu de la 
despesa de gestió realitzada per la Fundació per import de 78.279 € i de les reparacions per 
adequació dels locals a refacturar a les empreses per import de 34.846 € i per altra banda en el 
concepte de despesa financera per import total de 206.563 € amb motiu dels interessos de 
carència dels préstecs 2010-2011 per import de 120.805 € que es meriten els 3 primers anys i 
s’abonen en 12 anys segons les taules d’amortització dels prestecs, la provisió de despesa pels 
interessos de demora de la part no justificada del prestec 2011 per import de 40.802 € i pels 
interessos de l’ajut de caixa atorgat per la Fundació per import de 27.067 €. 

 

13. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 
 

L’EPEL compleix amb la normativa mediambiental i de millora del medi ambient, aplicant els 
requeriments que li són exigits en el desenvolupament de la seva activitat. 

No es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter mediambiental en 
les que pugui incórrer l’Entitat que siguin susceptibles de provisió. 

 

14. OPERACIONS VINCULADES 
 

14.1. Saldos i transaccions amb entitats vinculades 
 

 

Els saldos mantinguts amb entitats vinculades es desglossen com segueix:
2014 2013

ACTIU CORRENT

Ajuntament de  Mataró deutor 4.698,82 16.974,39
juntament de  Mataró deutor subvencions 1.408.834,59 1.086.767,66

Consorci  Digi ta l  Mataró‐Maresme 5.776,97 11.987,70p ,

PASSIU CORRENT

PUMSA, obres 0,00 3628,31

PUMSA, invers ions  i  serveis 178.897,02 201.259,37

Mataró Energia  Sostenible  SA 25.915,23 12.693,09

Insti tut Municipal  promoció econòmica

Gestió integra l  de  tràns i t Mataró 93.339,60 124.608,48

Consorci  Digi ta l  Mataró‐Maresme 2.410,50
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14.2. Remuneracions dels membres del Consell d’Administració i de la Direcció General 
 

El càrrec de conseller de l’EPEL no està retribuït. 

No s’han atorgat remuneracions de cap tipus als membres del Consell d’Administració, no 
s’han concedit préstecs o bestretes, ni s’han assumit obligacions pel seu compte a títol de 
garantia i tampoc existeixen obligacions contretes en matèria de pensions i d’assegurances de 
vida. 

El Director General de l’EPEL forma part de la plantilla de personal de Fundació Tecnocampus 
Mataró-Maresme, entitat depenen de l’Ajuntament de Mataró.   

 

15. ALTRA INFORMACIÓ 
 

Els honoraris dels auditors de l’Entitat corresponents als treballs d’auditoria dels comptes 
anuals de l’exercici 2014 són de 2.584,62 € IVA inclòs, acreditats per la firma Conocimiento y 
Habilidades, S.L. Aquesta despesa s’enregistra en l’exercici en què es factura.  

 

15.1. Provisions, passius contingents i contingències.  
El compte d’altres provisions enregistra la provisió pel reintegrament de la subvenció del 
FEDER destinada al finançament del centre de congressos, per import total 184.257,47 € en 
tràmit d’al.legacions i pendent de resolució.  

 

2014 2013

• ACTIU CORRENT

AJUNTAMENT DE MATARÓ Transferencies  per subvencions 2.391.061,01

Subv. Corrent 2.332.035,77 1.802.064,01

Subv. CPD 0,00 586.850,00

Altres 0,00 2.147,00

Transferencies  per subvencions . Reintegre 

subv.FEDER congres

184.257,47 ‐184.257,47

Lloguer espais   i  subministrament 34.786,32 34.429,01

IMPEM Lloguer espais  i  altres

PUMSA Interessos  demora  prèstec MICIN

CONSORCI  DIGITAL Lloguer espais  i  serveis 69.212,65 69.304,96

AIGÜES MATARÓ Lloguer espais   0,00 816,75

• PASSIU CORRENT

AJUNTAMENT DE MATARÓ Despeses  per taxes , l l i cències 181.053,90 15.733,50

Subv. CPD 101.850,00

PUMSA Immobi l i tzat obres  (abonament) ‐3.628,31 ‐17.497,22

Gestió telematica  parking 4.356,00

Comiss ions  Aval  prestec 6.550,00

Adquis ició equipament audiovisual  Nau Minguel 214.676,78

GINTRA Gestió Aparcament  18.408,14

Adquis ició equipament parking 140.009,15
AIGÜES MATARÓ Consum aigua 13.407,57 14.674,87

MATARÓ ENERGIA SOSTENIBLE SA Consum  cl imati tzació 177.853,62 177.793,51

CONSORCI  DIGITAL MATARÓ‐MARESME Ús  equipament audiovisua l 28.926,00 28.926,18
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16. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 

En els apartats següents s’exposen fets rellevants esdevinguts entre el 31 de desembre de 
2014 i la data de formulació dels comptes anuals, dels que s’informa a la memòria. 
 

16.1. Contractació derivat financer de permuta de tipus d’interès.  
 

El Consell d’Administració en sessió de data 20/1/2015, a l’objecte de minimitzar el risc de 
variació de tipus d’interès, va aprovar renovació del contracte de derivat financer per cobertura 
de tipus d’interès d’acord amb la clàusula 29a. del contracte de crèdit mercantil per import 
24.000.000 € amb condiciones de tipus d’interes EURIBOR 3 mesos + 1,25%.  

Les condicions aprovades per la contractació del derivat financer han estat el tipus fix del 
0,51%, significativament inferior a la contractació anterior del 2,75%, període de 5 anys i 
nominal de cobertura del 75% del capital pendent d’amortitzar.  

En data 26/3/2015 l’entitat ha aprovat la contractació definitiva al tipus recotitzat del 0,48% amb 
les entitats BBVA, La Caixa i Banc Santander.  

 

16.2. Sol.licitud de moratoria al Ministerio de Economia i Competitividad 
 

El Consell d’Administració en sessió de data 20/1/2015 ha aprovat sol.licitar al MINECO 
moratòria de quotes de prestecs Acteparq amb venciment en els exercicis 2015 i 2016 per 
import màxim de 2.500.000 € 

En data 16/2/2015 l’entitat ha presentat al MINECO la corresponent sol.licitud de moratòria per 
import total de 2.449.861,78 € pendent de resolució.  

  

16.3. Contracte programa Ajuntament i actualització PEF 2015-2039. 
 

El Consell d’Administració en sessió de data 20/1/2015 ha aprovat inicialment la redacció de la 
proposta de Contracte Programa entre l’Ajuntament de Mataró, l’EPEL Parc Tecnocampus 
Mataró i la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme per les actuacions previstes a realitzar 
durant el període 2015-2039. El Ple de l’Ajuntament de Mataró en sessió de data 9/4/2015 ha 
aprovat definitivament el contracte programa.  

Els comptes anuals de l’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PARC TECNOCAMPUS 
MATARÓ corresponents a l’exercici 2014 han estat formulats pel Consell d’Administració el 30 
abril de 2015, i consten d’un total de 40 pàgines.  
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1.5 Informe d’auditoria 
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2. Seguiment pressupostari 2014 
 
D’acord  amb  el  conveni  amb  l’Ajuntament  de  Mataró,  l’entitat  pública  empresarial  local  
‘PARC TECNOCAMPUS MATARÓ’ resta obligada a efectuar un control Financer amb  l’objecte 
de  comprovar  el  funcionament  en  l’aspecte  econòmic‐financer  del  servei  mitjançant  un 
seguiment trimestral de l’execució del pressupost i l’endeutament financer. 
 
 

2.1 Resultat d’explotació de l’exercici 2014 
 
El resultat d’explotació de l’exercici 2014 presenta un dèficit per import de 1.316.878€ sense 
incloure la subvenció municipal, la qual permet ajustar el resultat a 1.157€. Respecte el 
pressupost, suposa una desviació negativa en 246.241€. 

 

El dèficit obtingut es deu principalment a l’increment de despesa per la gestió rebuda de la 
Fundació (78.279€) i l’increment de despeses financeres per préstecs (206.563€) en els quals 
no es tenen en compte els interessos implícits dels préstecs (168.000€), donat que existeix una 
subvenció pel mateix import que els finança. 

 

 

 

 

 

Concepte
Pressupost 
Des 2014

Execució 
Des 2014

Desviació % Desv

   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 2.231.268 2.226.723 -4.545 -0,2%
      Prestació de serveis 2.231.268 2.226.723 -4.545 -0,2%

Ingressos per lloguers 1.605.423 1.565.584 -39.839 -2,5%

Ingressos per mediacions 430.399 458.709 28.310 6,6%

Ingressos per gestió 90.452 75.391 -15.061 -16,7%

Ingressos aparcament 104.994 127.039 22.045 21,0%

   ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 222.853 289.287 66.434 29,8%
      Ingressos accessoris i gestió corrent 222.853 289.287 66.434 29,8%

   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -1.399.792 -1.498.341 -98.549 7,0%
      Serveis exteriors -1.186.482 -1.294.118 -107.636 9,1%

      Tributs -203.310 -199.780 3.530 -1,7%

      Altres despeses -10.000 -4.442 5.558 -55,6%

RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT 1.054.329 1.017.669 -36.660 -3,5%

   SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES 251.636 736.114 484.478 192,5%

   AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT -1.499.430 -1.818.904 -319.475 21,3%

EBIT / BAII -193.465 -65.122 128.343 -66,3%

   INGRESSOS FINANCERS 8 8

   DESPESES FINANCERES -877.172 -1.251.764 -374.592 42,7%

EBT / BAI -1.070.637 -1.316.878 -246.241 23,0%
      Subvenció Ajuntament 1.070.637 1.318.036 247.399 23,1%

EBT/ BAI amb Subvencions 1.157 1.157

BDI / BENEFICI NET 1.157 1.157
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El detall de la desviació total del Marge brut (EBITDA) per edificis és el següent:  

 

 

I el detall de la desviació total del Benefici net abans de l’aportació municipal (EBT) per 
edificis és el següent: 

 

 

La desviació més significativa es troba a l’edifici TC2 i a l’edifici universitari TC1 per imports 
desfavorables de 143.267€ i 119.295€ respectivament.  

Pel que fa a l’edifici TC2, la desviació desfavorable per 143.267€ es deu a una minoració dels 
ingressos per lloguers (51.222€) en motiu a la rebaixa aplicada en els preus de les plantes 4a i 
5a, a un increment en la despesa per gestió inicialment no prevista (28.764€), i a un increment 
de les despeses financeres (53.072€) 

Per altra banda, a l’edifici universitari la desviació desfavorable per 119.295€ es deu a un 
increment dels interessos dels préstecs (80.217€), i a un increment en la despesa per gestió 
inicialment no prevista (20.740€). 

 

Pressupost Execució Desviació

EDIFICI UNIVERSITARI 589.041 550.800 -38.241

EDIFICI INNOVACIÓ TC2 367.208 279.758 -87.450

EDIFICI INNOVACIÓ TC3 266.619 304.770 38.152

CENTRE CONGRESSOS -42.690 -45.464 -2.774

APARCAMENT -4.653 30.941 35.593

BALMES 53.788 43.729 -10.059

GENERAL -174.984 -146.866 28.119

RESULTAT EBITDA 1.054.329 1.017.669 -36.660

Pressupost Execució Desviació
EDIFICI UNIVERSITARI -417.731 -537.026 -119.295

EDIFICI INNOVACIÓ TC2 12.523 -130.744 -143.267

EDIFICI INNOVACIÓ TC3 -140.157 -143.742 -3.586

CENTRE CONGRESSOS -52.327 -58.903 -6.576

APARCAMENT -207.148 -186.510 20.638

BALMES 8.739 -1.320 -10.059

GENERAL -274.537 -258.633 15.903

RESULTAT EBT -1.070.637 -1.316.878 -246.241



49 
 

Principals desviacions d’ingressos i despeses. Variacions respecte l’exercici anterior. 

Les diferents partides d’INGRESSOS presenten les següents desviacions i variacions: 

 

 

A destacar que l’activitat principal de l’entitat, lloguer d’espais a empreses, presenta una 
desviació negativa del 2,5%, tot i que s’incrementa un 7,9% respecte l’exercici anterior. El detall 
analític per espais és el següent: 

 

 

I presenta la següent evolució respecte el pressupost: 

 

 

          

Concepte Pressupost 
2014

Execució 
2014

Desviació % Desv Execució 
2013

Execució 
2014

Variació % Var.

   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 2.231.268 2.226.723 -4.545 -0,2% 2.069.550 2.226.723 157.173 7,6%
Ingressos per lloguers 1.605.423 1.565.584 -39.839 -2,5% 1.450.578 1.565.584 115.006 7,9%

Ingressos per mediacions 430.399 458.709 28.310 6,6% 431.462 458.709 27.247 6,3%

Ingressos per gestió 90.452 75.391 -15.061 -16,7% 83.906 75.391 -8.515 -10,1%

Ingressos aparcament 104.994 127.039 22.045 21,0% 103.604 127.039 23.436 22,6%

   ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 222.853 289.287 66.434 29,8% 356.964 289.287 -67.677 -19,0%
      Ingressos accessoris i gestió corrent 222.853 289.287 66.434 29,8% 252.967 289.287 36.320 14,4%

      Subvencions d'explotació 103.997 -103.997 -100,0%

TOTAL INGRESSOS EXPLOTACIÓ 2.454.121 2.516.010 61.889 2,5% 2.426.514 2.516.010 89.496 3,7%

ESPAI

Pressupost 
2014

Execució 
2014 Desviació %

Espai  universitari 333.907 321.956 -11.951 -3,6%

Locals  Comercials 55.182 54.438 -743 -1,3%

Restaurant 38.400 38.400 0 0,0%

Empreses 532.567 491.626 -40.942 -7,7%

Incubadora 67.706 63.598 -4.109 -6,1%

Espais  FTCM  26.769 20.061 -6.708 -25,1%

Empreses 332.265 364.558 32.293 9,7%

Locals  Comercials 84.133 77.997 -6.137 -7,3%

OpenSpace 14.520 16.163 1.643 11,3%

Espais  FTCM  17.362 16.631 -731 -4,2%

TCM4 Congressos 36.000 49.098 13.098 36,4%

Balmes 66.610 51.059 -15.551 -23,3%

TOTAL 1.605.423 1.565.584 -39.839 -2,5%

TCM1

TCM2

TCM3
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Activitats complementàries com els serveis diversos prestats a les empreses compensen part 
d’aquest dèficit. Així mateix, els ingressos de l’aparcament també presenten una desviació 
positiva, i s’incrementen un 23% respecte l’exercici anterior. Per altra banda, els ingressos per 
gestió de congressos presenten una desviació negativa, tant respecte el pressupost com 
respecte l’any anterior, i les mediacions de subministraments sofreixen un increment del 6%, al 
igual que en l’exercici anterior. Els % de repercussió han estat els següents: 

Pressupost 
2014 

Execució 
2014 

Execució 
2013 

Mediació electricitat 70% 69% 68%

Mediació clima 75% 75% 75%

Mediació telèfon 71% 76% 68%

 

La variació més significativa que s’observa és l’increment respecte el 2013 en la repercussió 
dels consums de telèfon (del 68% al 76%). 

 

Les diferents partides de DESPESES presenten les següents desviacions i variacions: 

 

 

La despesa per serveis exteriors, que és la més significativa (86% del total), es veu 
incrementada respecte el pressupost en un 9% (107.636€), tot i que es redueix respecte 
l’exercici 2013 en un 14% (214.372€). 

 

L’increment respecte el pressupost es justifica amb els següents conceptes: 

Concepte  Import 

Gestió de l'entitat (Fundació)  ‐78.279

Reparacions a repercutir  ‐34.846

Manteniments i reparacions  ‐13.865

Desp congressos no executades  19.637

Total desviació Serveis Exteriors  ‐107.353

 

Per altra banda, la reducció respecte al 2013 es deu principalment a la despesa de gestió de la 
Fundació, que importava una quantitat de 333.979€ respecte els 78.279€ d’aquest any. La 
desviació doncs es quantifica en 255.699€ favorables. 

Una altra desviació significativa la trobem a la partida d’”Altres resultats” on al 2013 es va 
incloure la indemnització al restaurant Eurest, que aquest any no procedeix. 

Concepte
Pressupost 

2014
Execució 

2014
Desviació % Desv

Execució 
2013

Execució 
2014

Variació % Var.

   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -1.399.792 -1.498.341 -98.549 7,0% -1.824.668 -1.498.341 326.327 -17,9%
      Serveis exteriors -1.186.482 -1.294.118 -107.636 9,1% -1.508.490 -1.294.118 214.372 -14,2%

      Tributs -203.310 -199.780 3.530 -1,7% -191.880 -199.780 -7.901 4,1%

      Altres despeses -10.000 -4.442 5.558 -55,6% -22.448 -4.442 18.006 -80,2%

      Altres despeses de gestió corrent -101.850 101.850 -100,0%

   ALTRES RESULTATS -38.033 38.033 -100,0%
TOTAL INGRESSOS EXPLOTACIÓ -1.399.792 -1.498.341 -98.549 7,0% -1.862.701 -1.498.341 364.360 -19,6%
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2.2 Anàlisi analític de les desviacions 
 
Estructura analítica departamental 

A nivell resumit, aquesta és l’estructura analítica de l’entitat per departaments i seccions: 

 

En l’annex de l’informe s’adjunta el gràfic global amb l’estructura analítica departamental i el 
detall de les seccions i els projectes que es desenvolupen de l’entitat. 

 

S’ha fet un anàlisi a nivell de les diferents departaments i seccions per tal d’obtenir un “forecast” 
analític que permeti conèixer i avaluar financerament la rendibilitat de cadascun dels projectes.  

Per seccions, els resultats EBITDA obtinguts han estat els següents: 

 

 

Aquests resultats no inclouen les amortitzacions econòmiques, les subvencions de capital ni les 
despeses financeres dels préstecs. Si incorporem aquestes partides, el resultat final resulta 
negatiu per import de 1.316.878€, import que equilibrarem amb l’aportació de l’Ajuntament, el 
qual garanteix l’equilibri econòmic de l’entitat. 

Analíticament, els espais que presenten desviacions més desfavorables són el TC2 i l’edifici 
universitari TC1. Per altra banda, TC3 i l’Aparcament són els espais amb una desviació més 
favorable. Procedim ara a analitzar-ne el motiu. 

 

 

Edifici UNIVERSITARI TC1.  

Engloba els espais universitaris de la Fundació, el centre tecnològic Cetemmsa, l’espai de 
restauració i locals comercials. De forma global, es preveu disminuir el resultat Ebitda per 
import de 38.241€.  

Balmes (BAL) General (GEN)

TC1

Universitat

TC2

Empreses

TC3

Empreses

TC4

Centre 

Congressos

TC5

Aparcament
BAL GEN

El Rengle (REN)

PARC

Pressupost Execució Desviació

EDIFICI UNIVERSITARI 589.041 550.800 -38.241

EDIFICI INNOVACIÓ TC2 367.208 279.758 -87.450

EDIFICI INNOVACIÓ TC3 266.619 304.770 38.152

CENTRE CONGRESSOS -42.690 -45.464 -2.774

APARCAMENT -4.653 30.941 35.593

BALMES 53.788 43.729 -10.059

GENERAL -174.984 -146.866 28.119

RESULTAT EBITDA 1.054.329 1.017.669 -36.660
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La desviació que s’obté es basa principalment en la disminució dels ingressos per lloguers a 
raó de 1.000€/mes per diferències en els metres quadrats. La mediació dels subministraments 
s’ha repercutit d’acord amb el següent detall: 

Pressupost Execució 

Electricitat  97%  96% 

Clima  93%  95% 

Telèfon  91%  70% 

 

Pel que fa a la mediació de la despesa de telèfon, pressupostàriament no es va contemplar que 
existeix una part de la mateixa que no es repercuteix a l’arrendatari, com són les quotes fixes o 
de connexió a internet. 

Els ingressos per gestió corresponent a les despeses comunes de comunitat que es cobren a 
Cetemmsa. 

Els ingressos accessoris i de gestió corrent responen als equipaments que en el seu moment 
va adquirir la EPEL i que utilitza la Fundació per a la seva activitat, i que per tant es 
repercuteixen en funció de l’amortització de l’element. 

 

Edifici INNOVACIÓ TC2.  

Engloba els serveis ubicats a l’edifici pel que fa a l’arrendament d’empreses tecnològiques i la 
incubadora de base tecnològica destinada a nous emprenedors. 

 

Pressupost Execució Desviació
   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 699.296 696.843 -2.453

      Ingressos per lloguers 427.489 414.794 -12.695

      Ingressos per mediacions 251.613 256.376 4.763

      Ingressos per gestió 20.194 25.672 5.478

   ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 210.009 209.281 -728

      Ingressos accessoris i gestió corrent 210.009 209.281 -728

   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -320.264 -355.324 -35.060

      Serveis exteriors -269.012 -298.645 -29.634

      Tributs -51.252 -56.679 -5.426

RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT 589.041 550.800 -38.241

EDIFICI UNIVERSITARI
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L’edifici TC2 té un Ebitda positiu per import de 279.758€ però inferior al previst en 87.450€. La 
causa principal és la disminució dels ingressos de lloguer d’espais a empreses ja consolidades 
per rebaixes en el preu de lloguer de les plantes 5a i 6a, la despesa per gestionar els espais i 
l’increment en despeses per reparacions dels mateixos.  

Els ingressos per mediacions dels subministraments s’han repercutit així: 

Pressupost Execució 

Electricitat  62%  57% 

Clima  62%  52% 

Telèfon  90%  86% 

 

 

 

Edifici INNOVACIÓ TC3.  

Engloba els serveis ubicats a l’edifici pel que fa a l’arrendament d’empreses tecnològiques més 
consolidades, els espais OpenSpace i locals comercials. 

 

Pressupost Execució Desviació
   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 727.610 679.431 -48.179

      Ingressos per lloguers 627.042 575.821 -51.222

      Ingressos per mediacions 100.568 98.890 -1.677

      Ingressos per gestió 4.720 4.720

   ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 12.270 29.109 16.839

      Ingressos accessoris i gestió corrent 12.270 29.109 16.839

   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -372.672 -428.259 -55.587

      Serveis exteriors -336.610 -391.727 -55.118

      Tributs -31.062 -32.465 -1.403

      Altres despeses -5.000 -4.067 933

   ALTRES RESULTATS -523 -523

RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT 367.208 279.758 -87.450

EDIFICI INNOVACIÓ TC2

Pressupost Execució Desviació
   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 516.717 563.553 46.836

      Ingressos per lloguers 448.281 474.812 26.531

      Ingressos per mediacions 68.436 88.741 20.305

   ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 574 48.485 47.911

      Ingressos accessoris i gestió corrent 574 48.485 47.911

   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -250.672 -307.267 -56.595

      Serveis exteriors -214.610 -271.567 -56.957

      Tributs -31.062 -35.700 -4.638

      Altres despeses -5.000 5.000

RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT 266.619 304.770 38.152

EDIFICI INNOVACIÓ TC3
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En aquest cas la desviació del resultat Ebitda és favorable en 38.152€ principalment per 
l’increment en els ingressos per lloguers i per altres serveis prestats als arrendataris, que 
prèviament hem suportat com a més despesa per serveis exteriors. Una altra desviació 
important és la generada per la mediació dels subministraments: 

Pressupost Execució 

Electricitat  76%  80% 

Clima  58%  67% 

Telèfon  40%  76% 

 

 

CENTRE CONGRESSOS TC4.  

Espai destinat a Congressos i reunions. Disposen de preus amb bonificacions importants en 
funció del destinatari (75% per l’Ajuntament, institucions sense ànim de lucre i empreses 
incubades, 50% per Administracions Públiques, i 25% per entitats vinculades al projecte 
Tecnocampus). 

 

 

El resultat Ebitda presenta una desviació desfavorable respecte al pressupost en 2.774€ degut 
a una disminució en els ingressos per gestió que no es veu compensada amb l’increment dels 
ingressos per lloguers. Paral·lelament a la no execució dels ingressos, tampoc s’executa tota la 
despesa prevista directament vinculada a l’activitat (càterings, serveis tècnics, consergeria i 
neteja). 

 

 

APARCAMENT TC5.  

Espai dotat amb 256 places, les quals es lloguen en funció de diferents modalitats de producte. 
Contractes de lloguer amb quota fixa mensual, targetes decrementals amb preus reduïts, 
tiquets esporàdics en funció dels minuts d’estacionament, o el nou espai habilitat per a 
bicicletes. 
 

Pressupost Execució Desviació
   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 106.258 94.097 -12.161

      Ingressos per lloguers 36.000 49.098 13.098

      Ingressos per gestió 70.258 44.999 -25.259

   ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 65 65

      Ingressos accessoris i gestió corrent 65 65

   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -148.948 -139.626 9.322

      Serveis exteriors -133.417 -126.097 7.320

      Tributs -15.531 -13.154 2.377

      Altres despeses -375 -375

RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT -42.690 -45.464 -2.774

CENTRE CONGRESSOS



55 
 

 
 

El resultat Ebitda és positiu en 30.941€, que suposa una desviació pressupostària favorable per 
import de 35.593€, degut a un increment en l’activitat. 

El seguiment pressupostari i la composició dels ingressos per tipus de producte presenta la 
següent gràfica: 

  

 

 

I l’evolució interanual per producte ha seguit la següent tendència: 

Pressupost Execució Desviació
   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 104.994 128.032 23.038

      Ingressos per mediacions 993 993

      Ingressos aparcament 104.994 127.039 22.045

   ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 55 55

      Ingressos accessoris i gestió corrent 55 55

   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -109.647 -97.147 12.500

      Serveis exteriors -89.457 -79.505 9.952

      Tributs -20.190 -17.642 2.548

RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT -4.653 30.941 35.593

APARCAMENT
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EDIFICI BALMES.  

Edifici de tres plantes d’un total de 1.200 m2 amb espais destinats al lloguer d’empreses. 
Ocupació actual al 60%, donat que estan ocupades les plantes baixa i primera, però no la 
segona i tercera. 
 

 
 

Resultat Ebitda positiu per import de 43.729€ però desviació desfavorable respecte al 
pressupost en 10.059€, degut principalment a una disminució en els ingressos per lloguers dels 
espais per reducció del preu/m2 per equiparació als preus de mercat (passant dels 7,09€/m2 
als 5,31€/m2). 

 

 

GENERAL.  

Unitat que engloba totes les despeses “generals” que donen servei a tot el complex del Rengle, 
o que no és possible la seva imputació analítica per espais diferenciats. 

Pressupost Execució Desviació
   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 76.392 64.767 -11.625

      Ingressos per lloguers 66.610 51.059 -15.551

      Ingressos per mediacions 9.782 13.708 3.926

   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -22.605 -21.038 1.567

      Serveis exteriors -16.392 -14.881 1.511

      Tributs -6.212 -6.157 55

RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT 53.788 43.729 -10.059

BALMES
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Les despeses que s’inclouen analíticament en aquesta unitat són despeses per tributs 
(IAE=37.000€), serveis de manteniment i reparacions del complex, i professionals externs 
contractats per a l’assessorament jurídic, fiscal o l’auditoria dels comptes anuals. 

La desviació favorable obtinguda es deu tant a una reducció en despesa per manteniments, 
com a una menor despesa per tributs respecte a la inicialment prevista.  

 

 

Altres desviacions 

Altres partides de despesa que presenten una desviació important són: 

‐ Amortització d’immobilitzat i Subvencions de capital incorporades al resultat 

La desviació pressupostària d’aquestes partides és la següent: 

 

Les subvencions de capital incorporades a resultats suposen una desviació desfavorable 
en 484.000€ degut per una banda a la subvenció que finança la concessió administrativa 
del terreny del Rengle, i per altra banda a la subvenció de capital que finança els interessos 
implícits dels préstecs (els quals troben la despesa pel mateix import en el detall de 
despeses financeres). 

La desviació desfavorable de les amortitzacions per import de 319.000€ correspon 
igualment a l’amortització de la concessió administrativa del terreny del Rengle, així com 
l’amortització dels equipaments adquirits per la gestió directa de l’aparcament. 

‐ Interessos 

Inclou els interessos dels préstecs que van finançar les obres de construcció del parc: el 
préstec sindicat i els diferents préstecs rebuts de Mineco. També inclou els interessos per 
l’ajut de caixa rebut per part de la Fundació al tipus del 4%. Igualment, s’inclouen els 
interessos implícits enregistrats d’acord amb la normativa comptable, pels quals 
s’enregistra també la subvenció que els finança. 

Pressupost Execució Desviació
   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS

   ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 2.292 2.292

      Ingressos accessoris i gestió corrent 2.292 2.292

   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -174.984 -149.157 25.827

      Serveis exteriors -126.984 -111.173 15.811

      Tributs -48.000 -37.984 10.016

RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT -174.984 -146.866 28.119

GENERAL

Pressupost Execució Desviació

   SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORP 251.636 736.114 484.478
   AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT -1.499.430 -1.818.904 -319.475
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La desviació pressupostària a desembre de 2014 és desfavorable per import de 374.592€, 
tot i que  si no s’inclouen els interessos implícits passa a ser desfavorable per import de 
206.563€,  

El motiu de la desviació són els interessos de demora per la part no justificada del préstec 
anualitat 2011 (40.802€), els interessos de carència del préstecs del Mineco anualitats 
2010 i 2011 no previstos en pressupost (120.804€), els interessos per aval bancari 
constituït pel mateix préstec del Mineco anualitat 2010 (15.954€), i els interessos pels ajuts 
de caixa de la Fundació (27.878€) que tampoc estaven previstos en el pressupost. 

De forma detallada, la desviació és deguda als següents conceptes: 

 

 
 
 
 
 

2.3 Cash‐Flow Financer 2014 
 
A partir del resultat d’explotació o PIG es realitzen una sèrie d’ajustos per tal d’obtenir el cash-
flow o necessitat de tresoreria (cobraments - pagaments). Per tant, s’hi inclouen també les 
inversions no contemplades a l’explotació i les subvencions de capital que s’han rebut, i 
s’ajusten els ingressos i despeses que no suposen corrent monetari (subvencions de capital 
traspassades a resultats i amortitzacions). D’aquesta manera, el cash-flow resultant és el 
següent: 

CONCEPTE Pressupost 
2014

Execució 
2014

Desviació

Interessos préstec 330.079 333.620 3.541
prestec sindicat 330.079 333.620 3.541

Interessos swap 416.559 412.299 -4.260
Interessos aval bancari 60.705 63.359 2.654

Aval 2005 i 2006 (pumsa) 1.907 5.568 3.662
aval quota 2012 préstec 2007 (bankia) 6.779 6.779

aval préstec 2008 (bankia) 52.019 51.011 -1.008
interessos préstec mineco 2010 (*)

Interessos implícits 168.029 168.029
Int.demora quota 2012 préstec 2007 7.009 47.811 40.802

Quota 2012 préstec 2007 7.009 7.008
Part no justificada préstec 2011 40.802

Ajut de caixa Fundació 0 27.067 27.067
Interessos préstec (Carència) 0 120.805 120.805

interessos carència 2010 64.139 64.139
interessos carència 2011 56.666 56.666

Interessos préstec Mineco 62.821 78.775 15.954
interessos préstec mineco 2010 (*) 62.821 78.775 15.954

Total INTERESSOS 877.172 1.251.764 374.592
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El cash-flow a final d’any suposa un dèficit financer per import de 288.682€. Aquesta desviació 
es deu a la disminució de subvenció de capital de l’Ajuntament (ja que s’ha ampliat la part de 
subvenció enregistrada a l’explotació), la disminució en l’amortització del préstec del Mineco 
anualitat 2010Bis (33.989€) i l’amortització dels equipaments adquirits per l’aparcament sense 
finançament associat. 

* En les subvencions de capital traspassades a resultats no s’ha inclòs la que finança els 
interessos implícits dels préstecs del Mineco, al no ser corrent monetari. 

 

Necessitat financera acumulada 

A 31 de desembre de 2013 la necessitat financera acumulada suposava un total de 
1.684.864€, que es converteix en 1.973.546€ amb el resultat financer de l’exercici 2014. 
Actualment aquesta necessitat de cash-flow es finança íntegrament amb un ajut de caixa de la 
Fundació Tecnocampus (1.950.000€). 

L’any 2015 es preveu un retorn de finançament per import de 184.257€ corresponent a la part 
de la subvenció Feder Eix4 que finançava el Centre de Congressos, i l’any 2016 es preveu un 
retorn de finançament per import de 816.049€ corresponent a la part no justificada del préstec 
del Mineco anualitat 2011 . 

 

 

 
   

Concepte Pressupost 
2014

Execució 
2014

Desviació 

BDI / BENEFICI NET 1.157 1.157

AJUSTAMENTS Cash Flow financer 0 -289.839 -289.839

Amortització comptable 1.499.430 1.818.904 319.475
Subvenció de capital Ajuntament 1.591.216 1.343.817 -247.399

Amortització préstecs -2.679.025 -2.719.055 -40.030
Subv K traspas a rtats -251.636 -568.085 -316.449 *
Inversions (sense iva) -159.985 -165.421 -5.436

CASH FLOW FINANCER / CP 0 -288.682 -288.682

2013 2014 2015 2016

Cash-Flow  d'explotació -2.573.569
Cash-Flow  de capital 888.705 -184.257 -816.049
Cash-Flow anual -288.682 -184.257 -816.049
Cash-Flow acumulat -1.684.864 -1.973.546 -2.157.803 -2.973.852
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2.4 Resum i conclusions 
 
El resultat EBITDA a final d’any suposa un superàvit de 1.017.669€, import que suposa una 
desviació desfavorable respecte el pressupost en 36.660€. Aquest superàvit no permet però 
finançar l’amortització d’aquelles inversions no cobertes amb subvencions de capital externes 
per import de 1.082.790€ (Amortitzacions=1.818.904€ - Subvencions de capital=736.114€) ni 
les despeses financeres dels préstecs contractats pel finançament de les obres de construcció 
de l’immoble per import de 1.251.764€. 

En resum, es pot concloure que la desviació de l’explotació (del resultat EBITDA) ve generada 
principalment per la disminució dels ingressos per lloguers (-39.839€), ja que la resta de 
partides es compensen entre elles. 

 

El resultat EBT/BAI que inclou l’explotació, amortitzacions i resultat financer, suposa un 
dèficit de 1.316.878€ que es finança amb l’aportació de l’Ajuntament, obtenint un resultat 
BDI positiu de 1.157€. 

En aquest cas, el detall de la desviació de l’EBT (PIG) sense l’aportació de l’Ajuntament, és la 
següent: 

 

*No  inclou  la  despesa  financera  ni  la  subvenció  de  capital  que  la  finança  dels  interessos 

implícits dels préstecs rebuts del Mineco. 

 

D’acord amb el contracte programa amb l’Ajuntament de Mataró, l’aportació municipal finança 
en primera instància el dèficit econòmic per tal d’assolir l’equilibri, i la part restant passa a 
finançar la necessitat financera (el pagament de les inversions i l’amortització dels préstecs).  

Així doncs, d’acord amb els resultats obtinguts, l’enregistrament de la subvenció ha variat 
d’aquesta manera: 

 

 
   

Import
Desviació explotació -36.660
Desviació rtat f inancer -206.584 *
Diferència amort-subv k -2.997 *
Desviació EBT -246.241

Pressupost 
2014

Execució 
2014

Desviació

Subvenció a l’explotació 1.070.637 € 1.318.036 € 247.399 €

Subvenció de capital 1.591.216 € 1.343.817 € -247.399 €

Total aportació Ajuntament 2014 2.661.853 € 2.661.853 €
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3. Evolució de l’endeutament 2011‐2014 
 
Les obres de construcció del complex Parc Tecnocampus es van  finançar parcialment amb  la 

formalització d’un crèdit  sindicat per  import  total de 24.000.000€,  i a  través de préstecs del 

MINISTERIO  concedits en el marc del programa d’ajuts per  a projectes R + D  a  realitzar  en 

parcs científics i tecnològics, des del 2005 fins el 2011. 

L’evolució de l’endeutament des del 2011 al 2014 d’aquests préstecs ha estat el següent: 

 

 

 

 

El detall d’endeutament per  entitats  a  31 de desembre de  2014  a  curt  i  llarg  termini  és  el 

següent:  

 

   

2011 2012 2013 2014

Préstec Sindicat 24.000.000 23.040.000 22.080.000 21.120.000

Préstecs Mineco 22.533.888 22.105.045 21.187.168 19.410.079

Total 46.533.888 45.145.045 43.267.168 40.530.079

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000
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50.000.000

2011 2012 2013 2014

Endeutament 2011‐2014

Préstec Sindicat Préstecs Mineco Endeutament total

C/T LL/T TOTAL
MINECO 1.894.930 17.515.149 19.410.079
TOTAL MINECO 1.894.930 17.515.149 19.410.079

C/T LL/T TOTAL
BBVA 240.000 5.040.000 5.280.000
LA CAIXA 240.000 5.040.000 5.280.000
DEXIA 280.000 5.880.000 6.160.000
SANTANDER 200.000 4.200.000 4.400.000
TOTAL PRÉSTEC SINDICAT 960.000 20.160.000 21.120.000

ENDEUTAMENT TOTAL 2014 2.854.930 37.675.149 40.530.079
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4.  Estat d’execució del pressupost 2015 (primer trimestre)  
 
D’acord  amb  el  conveni  amb  l’Ajuntament  de  Mataró,  l’entitat  pública  empresarial  local  
‘PARC TECNOCAMPUS MATARÓ’ resta obligada a efectuar un control Financer amb  l’objecte 
de  comprovar  el  funcionament  en  l’aspecte  econòmic‐financer  del  servei  mitjançant  un 
seguiment trimestral de l’execució del pressupost i l’endeutament financer. 
 
 

4.1 Seguiment pressupostari a març 2015 
 
A 31 de març de 2015 la EPEL presenta un resultat d’explotació favorable  per import de 
11.508€, i una desviació positiva respecte el pressupost per 4.574€. Per altra banda, respecte 
l’exercici 2014 la variació suposa una millora del benefici net en 52.351€. 

 

 
 
 
 

 

 
4.2 Previsió de tancament de l’exercici 

 
A partir dels resultats obtinguts al mes de març, s’ha fet un exercici d’anàlisi per tal d’obtenir el 
“forecast” o previsió de tancament a final d’any, que s’anirà ajustant a mesura que avancin els 
mesos. Els resultats obtinguts són els següents: 
 

Concepte Pressupost 
Mar 2015

Execució 
Mar 2015

Desviació 
mensual 

% Desv Execució 
Mar 2014

Execució 
Mar 2015

Variació % Var.

   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 631.373 654.928 23.555 3,7% 531.927 654.928 123.001 23,1%
      Prestació de serveis 631.373 654.928 23.555 3,7% 531.927 654.928 123.001 23,1%

Ingressos per lloguers 469.113 467.340 -1.773 -0,4% 383.641 467.340 83.699 21,8%

Ingressos per mediacions 109.783 116.711 6.928 6,3% 107.476 116.711 9.235 8,6%

Ingressos per gestió 19.433 32.822 13.389 68,9% 9.233 32.822 23.589 255,5%

Ingressos aparcament 33.045 38.055 5.010 15,2% 31.577 38.055 6.478 20,5%

   ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 57.024 47.646 -9.377 -16,4% 59.183 47.646 -11.537 -19,5%
      Ingressos accessoris i gestió corrent 57.024 47.646 -9.377 -16,4% 59.183 47.646 -11.537 -19,5%

   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -378.062 -367.749 10.313 -2,7% -329.668 -367.749 -38.081 11,6%
      Serveis exteriors -323.312 -317.916 5.396 -1,7% -281.430 -317.916 -36.486 13,0%

      Tributs -52.250 -49.833 2.417 -4,6% -48.238 -49.833 -1.595 3,3%

      Altres despeses -2.500 2.500 -100,0%

   ALTRES RESULTATS -523 523 -100,0%

RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT 310.335 334.825 24.490 7,9% 260.919 334.825 73.906 28,3%
   SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES 183.190 188.565 5.375 2,9% 62.909 188.565 125.656 199,7%

   AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT -486.346 -470.215 16.132 -3,3% -378.642 -470.215 -91.572 24,2%

EBIT / BAII 7.179 53.175 45.996 640,7% -54.814 53.175 107.989 -197,0%

   INGRESSOS FINANCERS 2 2 1 2 1 69,9%

   DESPESES FINANCERES -169.791 -211.215 -41.424 24,4% -253.689 -211.215 42.474 -16,7%
EBT / BAI -162.612 -158.038 4.574 -2,8% -308.502 -158.038 150.464 -48,8%
      Subvenció Ajuntament 169.546 169.546 0 0,0% 267.659 169.546 -98.113 -36,7%

EBT/ BAI amb Subvencions 6.934 11.508 4.574 66,0% -40.842 11.508 52.351 -128,2%

BDI / BENEFICI NET 6.934 11.508 4.574 66,0% -40.842 11.508 52.351 -128,2%

SEGUIMENT MENSUAL a MARÇ
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El  resultat EBT que  es preveu obtenir és negatiu en 696.641€, el que  suposa una desviació 
favorable respecte el pressupost anual per import de 22.221€.   
L’aportació  municipal  destinada  a  l’explotació  que  es  preveia  inicialment  per  import  de 
678.185€ s’anirà ajustant per tal d’obtenir un resultat econòmic equilibrat, traspassant la resta 
a subvenció de capital, amb l’objecte de finançar el pressupost de capital de l’entitat. 
 
 

4.3 Resultat analític 
 
El  resultat Ebitda o marge brut obtingut a mes de març  i previst a  final d’any per edificis ha 
estat el següent: 
 

 

Concepte Pressupost 
 2015

Tancament 
Previst 2015

Desviació 
Anual

% Desv.

   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 2.497.784 2.509.278 11.494 0,5%
      Prestació de serveis 2.497.784 2.509.278 11.494 0,5%

Ingressos per lloguers 1.859.370 1.857.847 -1.523 -0,1%

Ingressos per mediacions 439.130 439.164 34 0,0%

Ingressos per gestió 77.732 85.705 7.973 10,3%

Ingressos aparcament 121.552 126.562 5.010 4,1%

   ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 228.096 228.096
      Ingressos accessoris i gestió corrent 228.096 228.096

   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -1.512.275 -1.505.182 7.093 -0,5%
      Serveis exteriors -1.293.275 -1.286.182 7.093 -0,5%

      Tributs -209.000 -209.000

      Altres despeses -10.000 -10.000

   ALTRES RESULTATS

RESULTAT EBITDA / MARGE BRUT 1.213.605 1.232.192 18.588 1,5%

   SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES 732.759 754.258 21.499 2,9%

   AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT -1.945.385 -1.945.776 -391 0,0%

EBIT / BAII 979 40.675 39.696 4054,7%

   INGRESSOS FINANCERS 2 2

   DESPESES FINANCERES -679.164 -696.641 -17.477 2,6%

EBT / BAI -678.185 -655.964 22.221 -3,3%
      Subvenció Ajuntament 678.185 678.185

EBT/ BAI amb Subvencions 0 22.221 22.221

BDI / BENEFICI NET 0 22.221 22.221

PREVISIÓ DE TANCAMENT

Pressupost Execució Desviació
Pressupost 

Anual
Previsió 

Tancament
Desviació 

Anual
EDIFICI UNIVERSITARI 184.117 184.142 25 736.468 743.101 6.633

EDIFICI INNOVACIÓ TC2 76.401 73.172 -3.228 285.994 288.739 2.745

EDIFICI INNOVACIÓ TC3 72.912 79.031 6.118 291.650 296.251 4.601

CENTRE CONGRESSOS -10.533 -5.458 5.075 -39.632 -38.591 1.040

APARCAMENT 10.330 15.746 5.415 30.693 34.595 3.902

BALMES 10.721 8.962 -1.760 42.884 42.872 -13

GENERAL -33.613 -20.769 12.844 -134.454 -134.774 -320

Resultat EBITDA 310.335 334.825 24.490 1.213.605 1.232.192 18.588

Seguiment mensual Previsió de tancament
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Aquest  resultat  no  inclou  les  subvencions  de  capital  incorporades  a  resultats,  les 
amortitzacions  ni  el  resultat  financer  de  l’entitat.  Tampoc  inclou  la  subvenció  municipal 
destinada a cobrir la necessitat econòmica. 
 
Per altra banda, el BDI o Benefici net obtingut a mes de març i previst a final d’any per edificis 
ha estat: 
 

 
 
Del que es conclou que a dia d’avui no hi ha ni es preveuen desviacions significatives pel que fa 
a l’explotació de les activitats que es desenvolupen. 
 
 

4.4 Cash‐Flow Financer 2015 
 

El  Cash‐Flow  o  resultat  financer  s’obté  a  partir  del  PIG  obtingut  aplicant  els  corresponents 

ajustaments:  incorporant  les  inversions adquirides,  les  subvencions de capital  rebudes per a 

finançar‐les, i ajustant els ingressos i despeses que no suposen corrent monetari (subvencions 

de capital traspassades a resultats i amortitzacions). Així doncs, el cash‐flow resultant ha estat 

el següent: 

 

La desviació obtinguda no s’obté del resultat d’explotació, sinó que més aviat és deguda a les 

diferències  previstes  en  les  quotes  d’amortització  dels  préstecs  del Ministeri,  ja  que  en  el 

pressupost anual es va preveure un ajust per devolució de préstecs no justificats que realment 

no es creu que es pugui aplicar aquest any. 

 
 
   

Pressupost Execució Desviació
Pressupost 

Anual
Previsió 

Tancament
Desviació 

Anual
EDIFICI UNIVERSITARI -33.932 -33.658 274 -135.726 -139.868 -4.142

EDIFICI INNOVACIÓ TC2 -7.296 -15.178 -7.882 -48.790 -48.460 330

EDIFICI INNOVACIÓ TC3 -14.174 -16.759 -2.585 -56.696 -56.541 154

CENTRE CONGRESSOS -14.316 -9.631 4.686 -54.766 -53.928 838

APARCAMENT -26.197 -27.261 -1.064 -115.418 -114.889 529

BALMES -541 -2.301 -1.760 -2.165 -2.177 -13

GENERAL 103.390 116.296 12.906 413.560 438.046 24.486

Resultat BDI 6.934 11.509 4.575 0 22.183 22.183

Seguiment mensual Previsió de tancament

Concepte Pressupost 
Mar 2015

Execució 
Mar 2015

Desviació 
mensual 

Pressupost 
 2015

Tancament 
Previst 2015

Desviació 
Anual

BDI / BENEFICI NET 6.934 11.508 4.574 0 22.221 22.221

AJUSTAMENTS Cash Flow financer 0 -32.963 -32.963 0 -102.497 -102.497
Amortització comptable 486.346 470.215 -16.132 1.945.385 1.945.776 391
Subvenció de capital Ajuntament * 447.623 447.623 0 1.790.493 1.790.493 0

Amortització préstecs -704.998 -725.345 -20.347 -2.819.991 -2.901.381 -81.389
Subv K traspas a rtats ** -183.190 -188.565 -5.375 -732.759 -754.258 -21.499
Inversions (sense iva) *** -45.782 -36.891 8.891 -183.127 -183.127 0

CASH FLOW FINANCER / CP 6.934 -21.455 -28.389 0 -80.277 -80.277
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5. Pòlisses de tresoreria 
 

Durant els exercicis 2014  i 2015 s’han formalitzat els convenis referents al marc regulador de 
les operacions de tresoreria amb la FUNDACIÓ TECNOCAMPUS, amb l’objectiu de finançar les 
necessitats  transitòries d’efectiu previstes al Pla de  tresoreria anual  i en el PEF acumulat. La 
FUNDACIÓ disposa d’efectiu disponible en motiu dels cobraments anticipats de matrícules. 
 
Per l’exercici 2014 l’import sol∙licitat va ser de 1.950.000€, disposats des del juliol de 2014 fins 
el mes d’abril del 2015  a un  tipus d’interès del 4% d’acord  amb  l’art. 26 de  la  Llei General 
Tributària relatiu al interès legal del diner. Per a l’exercici 2015 es preveu sol∙licitar un import 
màxim  de  3.950.000€  pel  mateix  període  al  tipus  de  interès  nominal  promig  que  té 
l’Ajuntament de Mataró en les seves pòlisses de tresoreria. 
 
S’adjunta còpia dels convenis formalitzats. 
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5.1 Conveni marc regulador operació de tresoreria 2014 
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5.2 Conveni marc regulador operació de tresoreria 2015 
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6. Estat actual del pagament a proveïdors 
 
 
L’EPEL Parc Tecnocampus Mataró té el següent període mitjà de pagament d’acord amb el que 
estableix el RD 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mitja de pagament a proveïdors de  les Administracions Públiques  i  les condicions  i el 
procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a  la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.  
 
 

PAGAMENTS REALITZATS

PERIODE MITJA DE 

PAGAMENT  (PMP)

Num. Pagaments Import 

Despeses corrents 27,22 114 317.193,38

Inversions

PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS EPEL Parc Tecnocampus Mataró 

PAGAMENTS DINS

PERIODE LEGAL

(3T. 2014)  
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7. Pla de Sanejament o estabilitat pressupostària  
 
 

L’any 2007  l’Ajuntament de Mataró  i  l’EPEL varen  formalitzar un contracte‐programa, que té 

per objecte: 

 Autoritzar les relacions i els mecanismes de coordinació entre les dues entitats. 

 Establir, de comú acord, les línies estratègiques i els objectius generals de l’Entitat, així 
com els mecanismes d’avaluació necessaris per a garantir les finalitats que li han estat 
assignades. 

 Dotar a l’EPEL dels mitjans necessaris per a complir els seus objectius. 

 Dotar  a  l’Ajuntament  d’un  instrument  mitjançant  el  qual  aprova  la  planificació, 
controla i avalua la gestió i les activitats de l’Entitat, com a gestora del servei públic del 
PARC TCM. 

 

La  primera  versió  del  contracte‐programa  va  ser  aprovada  pel  Consell  d’Administració  de 

l’EPEL el  febrer de 2007  i pel Ple de  l’Ajuntament el desembre del mateix any, amb vigència 

entre els anys 2007 i 2038, període coincident amb el termini d’amortització de les operacions 

d’endeutament formalitzades per a finançar el cost de construcció del complex. 

La clàusula cinquena del contracte‐programa fa referència al marc de  les relacions financeres 

entre  l’Ajuntament  i  l’EPEL,  i  inclou  el  Pla  Econòmico‐Financer  (PEF)  previst  per  a  les 

operacions. El PEF és objecte de revisió  i actualització periòdica, coincidint amb  la tramitació 

del Pla d’Actuació Municipal i dels pressupostos de l’Ajuntament.  

El Consell d’Administració en sessió de data 20/1/2015 va aprovar inicialment la redacció de la 

proposta  de  Contracte  Programa  entre  l’Ajuntament  de Mataró,  l’EPEL  Parc  Tecnocampus 

Mataró  i  la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme per  les actuacions previstes a  realitzar 

durant el període 2015‐2039. El Ple de l’Ajuntament de Mataró en sessió de data 9/4/2015 va 

aprovar‐lo definitivament.  
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Annex 
 
 

I. Estructura pressupostària analítica de la EPEL Parc TecnoCampus Mataró 
 



Canal

Departaments: General (GEN) Balmes (BAL)

Seccions: GEN BAL TC1 TC2 TC3 TC4 TC5

Projectes:
General

(GEN000001)

Balmes

(BAL000001)

Universitats

(UNI100001)

Espais empreses

(EMP200001)

Espais empreses

(EMP300001)

Centre Congressos

(CCO400001)

Aparcament

(APA500001)

CPD

(CPD130001)

Cetemmsa

(CET100002)

Incubadora

(INC200002)

Espais comercials

(COM300002)

Congressos Aules

(CCO400002)

Espais comercials

(COM100003)

General TC2 

(GEN200003)

General TC3 

(GEN300003)

Restaurant

(RES100004)

Fundació

(TCM200004)

Fundació

(TCM300004)

General TC1 

(GEN100003)

Fundació Empresa

(TCM200005)

OpenSpace TC3

(INC300006)

EPEL PARC TECNOCAMPUS MATARÓ

ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA

El Rengle (REN)

III. PARC‐EMPRESA
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1. Introducció.  
 
La Comarca del Maresme i la seva capital Mataró compten amb una institució, la Fundació 
Hospital, especialitzada en la millora de la qualitat de vida de les persones que ofereix un ampli 
catàleg de serveis que responen al llegat del seu fundador Mossèn Jaume Sala en la construcció 
d’una mirada humanista, integral i de futur. 
Tot l’equip professional de la Fundació, els nostres col·laboradors i les entitats sociosanitàries 
allotjades  en la nostra seu compartim l’objectiu de construir una ciutat més equilibrada, més 
solidària i més sana. Aquesta missió comú es concreta amb actuacions dirigides a aquelles 
persones que més ho necessiten. 

 
Durant els darrers anys la Fundació Hospital ha encarat amb èxit el seu rol dintre de l'àmbit 
sociosanitari de la comarca del Maresme, i des d’aquesta posició la Fundació ha desenvolupat i ha 
fet créixer un projecte per millorar la qualitat de vida de les persones que necessiten una atenció 
psicosocial en la societat actual. 
 
La missió de la Fundació Hospital té per objecte donar un suport i un acompanyament de 
qualitat a les persones en situacions de dolor emocional, canvi o transformació personal, així com 
fomentar la convivència i la solidaritat de la comunitat. 
 
La realitat dels nostres serveis ha girat entorn de quatre eixos bàsics: 
 

� Acollir, assessorar i donar suport de qualitat a les persones en processos de dolor 
emocional i/o psicològic. 

� Acompanyar i inspirar el desenvolupament en situacions de canvi i transformació de les 
persones. 

� Contribuir i fomentar la convivència i la solidaritat de la comunitat. 
� Generar i compartir el coneixements i les experiències adquirides. 
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2. Organització 
2.1. Programes i funcions 

� Serveis d'Atenció i Tractament Terapèutic 

� Serveis de Medicina Natural i Teràpies Psicocorporals 

� Serveis de Desenvolupament Comunitari 

� Serveis Associatius 

� Serveis de Formació i Coneixement 

 
 
Serveis d'Atenció i Tractament Terapèutic 

• Funcions: atenem persones de totes les edats, des de la infància fins a l’edat adulta, 
passant per l’adolescència, treballant diversos tipus de trastorns i psicopatologies i també 
proporcionant estratègies a les persones que, sense patir pròpiament una malaltia mental, tenen 
un nivell d’insatisfacció o desadaptació amb l’entorn que provoca malestar i que, amb la 
intervenció psicològica adequada, poden sentir-se millor. 
 

- Unitat de Psicologia adults. Aquesta unitat pretén cobrir les necessitats de totes aquelles 
persones que pateixen emocionalment per una situació vital complicada o perquè tenen algun 
trastorn mental que dificulta el seu benestar. La intervenció es divideix en: 

 - Atenció individual als problemes emocionals i als trastorns mentals 
 - Grups de suport psicològic 

- Unitat de Psicologia i Psicopedagogia infantil i juvenil. Unitat específica d’atenció dels 4 
als 17 anys on la intervenció va enfocada a tractar, explorar i diagnosticar problemàtiques o 
trastorns presents i a prevenir possibles situacions, dificultats o problemàtiques futures. La 
detecció precoç i la prevenció dins l’àmbit psicològic i psicopedagògic són claus en aquestes 
etapes primerenques.  

 - Atenció individual als problemes emocionals i als trastorns mentals 
 - Grups de suport psicològic i psicopedagògic 
 - Unitat de diagnòstic en TDAH i trastorns de l'aprenentatge 

- Unitat de Psicologia en malalties cròniques, greus i processos de dol. Aquesta unitat 
ofereix una atenció psicològica complementària al tractament mèdic per millorar el benestar de 
les persones que se’ls ha diagnosticat una malaltia de llarga durada, crònica o greu. També 
atenem la família i als cuidadors no formals durant la malaltia i durant el procés de dol per la 
mort del familiar.  

 - Atenció individual als problemes emocionals i als trastorns mentals 
 - Grups de suport psicològic  
 - Equip d'atenció psicosocial EAPS 
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- Unitat de Psiquiatria. Oferim una assistència clínica a persones amb problemes de salut 
mental que necessitin un tractament i suport farmacològic de base per aconseguir una 
quotidianitat normalitzada. La unitat està molt vinculada a la unitat d’atenció psicològica ja que, 
una vegada la simptomatologia ja està estabilitzada a través de farmacologia o del propi 
seguiment psiquiàtric,  es pot complementar la intervenció amb suport psicològic per fomentar 
l’autoconeixement i reforçar i afavorir el desenvolupament d'eines i recursos propis. 

- Unitat de Teràpia Familiar. Els principals objectius que treballem amb els nostres pacients 
són la millora del funcionament de la família a diferents nivells, l’augment de la comprensió 
mútua i el suport emocional dels membres de la mateixa i el  desenvolupament d’estratègies 
d’afrontament i habilitats de resolució de problemes davant de diferents dilemes i situacions de la 
vida. 

- Unitat de Logopèdia. Orientada a  fer assessoraments i orientacions personals sobre els 
trastorns de comunicació, així com per  diagnosticar-los i tractar-los de manera  personalitzada, 
tenint en compte tant les particularitats de cada un, com l’origen de les dificultats comunicatives 
presentades. 

 
 

Serveis de Medicina Natural i Teràpies Psicocorporals 

• Funcions: ajudem a restablir la salut i l'harmonia del cos, tant a nivell físic, emocional i 
energètic. Seguint el principi de la cura global de la persona, les nostres tècniques estan dirigides 
a alleujar una gran quantitat de malalties, corregint des de problemes musculars (produïts per 
treballs físics o repetitius), l'estrès diari, etc. 
 
- Unitat de Teràpies Naturals. En aquesta unitat oferim aquells serveis que estan molt 
vinculats a la millora integral de la persona i que són complementaris a altres tipus 
d’intervencions com la psicològica, la psiquiàtrica, la medicina tradicional, etc. 

Els serveis que ofereix la unitat són: Homeopatia, Osteopatia, Acupuntura, Massatge Terapèutic i 
Reflexoteràpia. 

- Activitats Fisicoemocionals. Aquestes activitats aporten grans beneficis de manera integral, 
ja que a través de l’exercici aprenem a ser conscients del cos, en quant a ritmes i necessitats, 
afavorint l’equilibri, millorant la concentració, l’ànim, l’energia vital,...així com l’harmonia interior. 
Aquest equilibri intern incidirà directament en la gestió de les nostres emocions. 

Les activitats que es realitzen són: Kundalini Ioga, Tai txi Txi Kung i Biodansa. 
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Serveis de Desenvolupament Comunitari 

• Funcions: treballem per potenciar la participació ciutadana en projectes solidaris i 
iniciatives socials que ofereixen resposta a problemes que sorgeixen a la comunitat.  
Una xarxa tant de persones individuals com d’entitats del tercer sector que creen sinèrgies i 
generen diferents projectes, on tothom hi pot participar. 

 

- Voluntariat. La Fundació gestiona una borsa de voluntariat amb més de 250 voluntaris que 
informa, assessora i orienta les entitats i la ciutadania sobre el voluntariat fonamentalment des 
de la vessant sociosanitària. 

- Banc del Temps. Hem creat una xarxa de persones que comparteixen valors com la confiança, 
el compromís i la solidaritat, que pensen que les coses es poden fer d’una manera diferent, sense 
necessitat de diners i valorant les habilitats i capacitats de l’altre. 

- Educació en valors. Actualment els projectes dins d'aquest àmbit són els d'Aprenentatge i 
Servei,  una proposta educativa que integra el servei a la comunitat amb l'aprenentatge de 
continguts, competències, habilitats i valors. En l'APS es fonen intencionalitat pedagògica i 
intencionalitat solidària. És una proposta que parteix d'elements tan coneguts com el servei 
voluntari a la comunitat i l'adquisició d'aprenentatges. 

 
Serveis Associatius 

• Funcions: La Fundació ofereix un espai d'atenció i visita, recursos d’infraestructura, gestió i 
millora administrativa per tal de ser un referent d’excel·lència.  

- Hotel d'Entitats Sociosanitàries. És la suma de diferents entitats sociosanitàries sense afany 
de lucre que lluiten pels drets de les persones que pateixen alguna malaltia i ofereixen serveis 
tant al malalt com als seus familiars. Tota la tasca desenvolupada per les diferents entitats és 
fruit del voluntariat que posa al servei de la ciutadania un suport sociosanitari d’un alt valor 
social. 

 
Actualment les 9 entitats allotjades que configuren l'Hotel d'Entitats són: 

1. Salut Mental Mataró i Maresme 
2. Associació familiars de malalts d'Alzheimer del Maresme 
3. Associació Parkinson Maresme 
4. Associació d'afectats de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica de Mataró i Maresme 
5. Fundació Àmbit Prevenció. Associació per la salut i la qualitat de vida 
6. Maresme Oncològic. Associació contra el càncer 
7. Associació Celíacs de Catalunya. Delegació Mataró i Maresme 
8. Associació Diabètics de Catalunya 
9. Reeixir, Associació de persones afectades per l'Agorafòbia o altres trastorns de l'ansietat 

 

Serveis de Formació i Coneixement 

• Funcions: desenvolupem activitats  vinculades a la promoció de la salut, la formació i a la 
divulgació del coneixement. Col·laborem amb diferents universitats i societats científiques que 
organitzen activitats de formació per als professionals, i des de la prevenció i la promoció de la 
salut organitzem activitats complementàries a l'atenció psicològica relacionades amb fomentar 
actituds de millora personal i col·lectiva. 
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- Formació oberta. Espai vivencial d'intercanvi de coneixements on cada més els nostres 
professionals i especialistes participen fent xerrades, trobades monogràfiques sobre temes 
d’interès, presentacions de llibres relacionats amb les problemàtiques que tractem, etc. 

- Formació reglada universitària. La Fundació Hospital aposta per la formació superior dels 
diferents professionals que treballen quotidianament amb les pèrdues i el dolor emocional més 
fort i amb aquesta voluntat, col·labora amb la Universitat Ramón Llull i la Fundació Pere Tarrés, 
per a oferir estudis en els diferents nivells de títols universitaris d’expert, grau, postgrau i màster. 

- Formació en desenvolupament personal. La Fundació Hospital posa a l’abast de les 
persones que es troben en situacions de patiment emocional, un equip multidisciplinari 
especialitzat  de professionals experts en el treball de la “bona” gestió de les emocions,  així com 
en la facilitació de recursos i eines necessàries per retrobar l’equilibri emocional perdut.   

 
 
2.2. Protocols i normativa interna 
 
Els serveis i l'organització general de la Fundació es regeixen per una normativa interna que es 
comunica als usuaris la primera vegada que són atesos a la Fundació. Pel que fa als protocols 
d'actuació, organització i gestió dels serveis també es donen a conèixer a tots els treballadors. 
 
De manera transversal, la Fundació ha incorporat al llarg dels anys uns protocols concrets que 
queden definits dins del sistema de gestió de qualitat, d’acord a la Norma UNE-EN ISO 
9001:2008, implementat al 2010 amb el propòsit de garantir tant la satisfacció dels clients i 
usuaris com del personal que hi treballa i l’eficiència dels serveis que s'ofereixen. 
 
També comptem amb els protocols del sistema de Protecció de Dades Personals (LOPD), per 
garantir la màxima seguretat en els serveis que oferim. 
 
Ens regim per un Codi ètic propi, elaborat pels treballadors i consensuat amb els col·laboradors, 
que ens marca les directrius a seguir, el compromís i la responsabilitat amb el propi projecte, 
amb els actors que s’hi relacionen i amb el context i l’entorn social on ens trobem. 
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3. Organigrama Fundació Hospital 2015 
 



 

 
9 

4. Personal intern i professionals col·laboradors externs 
 
Equip de coordinació i gestió. L'Equip de treball està format per 16 persones distribuïdes en 
les diverses àrees tècniques, de gestió i d'atenció. 

• Àngels Cantos Santamaria - Direcció 
• Laura Seus Ventura - Qualitat i comunicació 
• Carlos Zambrano - Informàtica, bases de dades i sistemes d'informació 
• Anna Ortiz Verdura - Àrea de Serveis 
• Eva de la Bella Serrano - Àrea de Serveis 
• Carme Altayó Agustí - Àrea de Desenvolupament Comunitari 
• Cristina Llagostera Yoldi - Equip d’Atenció Psicosocial (EAPS) en cures pal·liatives 
• Ainhoa Videgain Vázquez - Equip d’Atenció Psicosocial (EAPS) en cures pal·liatives 
• Jordi Royo Pozo - Equip d’Atenció Psicosocial (EAPS) en cures pal·liatives 
• Núria Tortós Serras - Equip d’Atenció Psicosocial (EAPS) en cures pal·liatives 
• Mariona Saurí Colomer - Programa d'atenció a la Dona 
• Àngels Izquierdo Lorente - Àrea d'Administració 
• Montserrat Aymat Clapés - Àrea d'Administració 
• Carolina Mir Latorre - Àrea d'Administració 
• Lola Garcia Cano - Recepció 
• Lucía Molinas Zarza - Recepció (servei externalitzat) 

 
Col·laboradors externs serveis d'atenció d'infància i adults. Equip de professionals de 
l'Àrea d'Atenció i Tractament Terapèutic. 

• Amparo Menéndez Villanueva - Psicòloga adults 
• Alberto García Parreu - Psicòleg adults 
• Beatriz Canales García - Psicòloga adults 
• Blanca Igual Ayerbe - Psicòloga adults 
• Eva Moscoso Pino - Psicòloga adults 
• Yolanda López Delgado - Psicòloga adults 
• Mar Martín López - Psicòloga adults 
• Sara Bermúdez Sáez - Psicòloga adults 
• Yolanda Rodríguez Ramos - Psicòloga adults 
• Sergi Solé Plans - Psiquiatra adults 
• Maria Luz Simón Morientes - Logopeda infantil, juvenil i adults 
• Eva Gálvez García - Psicòloga infantil i juvenil 
• Lídia Galdón Delgado - Neuropsicòloga infantil i juvenil 
• Gemma Balmes Hostench - Psicòloga infantil i juvenil 
• Jesús Yagüe Fuentenebro - Psiquiatra infantil i juvenil 
• Glòria Farran Trignó - Psicòloga infantil i juvenil 
• Isabel Vargas Montes - Psicòloga infantil i juvenil 
• Sandra Sánchez Nevado - Psicòloga infantil i juvenil 

 
Col·laboradors externs Teràpies Naturals i Activitats Fisicoemocionals. Equip de 
professionals de diverses disciplines que configuren l'Àrea de Medicina Natural i Activitats 
Psicocorporals: 

• Joan Seseras - Metge homeòpata 
• Carme Sanz - Acupuntora 
• Marta Soro - Osteòpata 
• Carme Guillén - Massatgista i reflexoterapeuta podal 
• Marta Domínguez - Experta en Tai-Txi Txi Kung 
• Marta González - Facilitadora de Biodansa 
• Ivet Compañó - Experta en Kundalini Ioga 
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5. Dades econòmiques 

5.1. Execució econòmica 2014 

 PRESSUPOST 2014  REALITAT 2014 
% 

DESVIACIÓ

Total DESPESES d'explotació 1.249.078,70 €       1.248.830,94 €      0,02
Total INGRESSOS d'explotació 1.210.960,15 €       1.259.774,42 €      -4,03

Diferència d'explotació 38.118,55 €-         10.943,48 €        
DESPESES:

Sous i salaris: 585.170,46 €          590.319,42 €         -0,88
Sous, salaris 445.567,34 €          453.444,78 €         -1,77
Càrregues socials 139.603,12 €          136.335,94 €         2,34
Formació al personal -  €                      538,70 €               

Dotacions per a amortitzacions de l' immobilitzat: 14 1.533,78 €          142.330,63 €         -0,56
Elements patrimonials cedits en lloguer 142.330,63 €         
Elements patrimonials afectes a l' activitat assistencial de la Fundació

Altres despeses d'explotació: 520.186,66 €          513.615,49 €         1,26
Serveis exteriors: 502.904,47 €          494.264,32 €         1,72

Arrendaments i cànons 6.705,17 €              5.741,54 €            14,37
Reparacions i conservació 76.617,03 €            40.900,14 €           46,62
Treballs realitzats per altres 305.777,24 €          309.186,00 €         -1,11
Serveis de professionals independents 32.021,00 €            63.338,37 €           -97,80
Primes d' assegurances 8.803,04 €              7.542,48 €            14,32
Publicitat, propaganda i relacions públiques 584,00 €                 722,76 €               -23,76
Subministraments 31.268,98 €            34.614,17 €           -10,70
Altres serveis externs 41.128,01 €            32.218,86 €           21,66

Neteja 20.600,52 €           
Compra de pet its accessoris 1.000,00 €              348,10 €               
Dietes i desplaçaments 3.500,00 €              4.699,53 €            
Material fungible of icina 2.200,00 €              2.971,29 €            
Despeses diverses 2.729,54 €            
Correus 477,44 €               
Diferència caixa, efect iu 392,44 €               
Transports -  €                     

Tributs 17.282,19 €            19.351,17 €           -11,97
Reintegrament subvencions i altres despeses corrents -  €                      -  €                     

Pèrdues de crèdits incobrables -  €                   -  €                  

BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ

Despeses financeres 2.187,80 €              2.565,40 €            -17,26

INGRESSOS:
Ingressos per activitats: 743.441,50 €          809.007,10 €         8,82

Ingressos per arrendament: 341.430,40 €          381.308,61 €         11,68
CSdM - Edif ici antic hospital i 2 locals annexos 215.800,00 €          257.761,77 €         19,44
Sorli Discau - Local 1 Camí Ral 264 110.510,40 €          110.510,40 €         0,00
Lloguer d' espais 15.120,00 €            13.036,44 €           -13,78

Ingressos per prestació de serveis: 402.011,10 €          427.532,38 €         6,35
Ingressos d'usuaris/part iculars per prestació de serveis 336.692,40 €          404.522,80 €         20,15
Ingressos d'entitats per prestació de serveis 65.318,70 €            23.009,58 €           -64,77

Alt res ingressos accessoris a l' activitat: 166,11 €               
Ingressos accessoris a l' act ivitat 166,11 €               

Subvencions a l'activitat: 467.226,91 €       450.314,75 €      -3,62
Subvencions i donacions per a les activitats: 416.641,31 €       399.729,11 €      -4,06

Subvencions per les activitats 230.161,31 €          211.225,11 €         -8,23
Ajuntament de Mataró - HE 35.499,40 €            35.499,40 €           0,00
Ajuntament de Mataró - Qualitat 23.834,39 €            23.834,39 €           0,00
Ajuntament de Mataró - Agenda per la Solidaritat Local 33.375,25 €            33.375,25 €           0,00
Ajuntament de Mataró - Dependències 14.877,47 €            14.877,47 €           0,00
Ajuntament de Mataró - Dona 33.000,00 €            33.000,00 €           0,00
Ajuntament de Mataró - Grups suport davant la crisi 6.813,60 €              2.788,60 €            -59,07
Generalitat de Catalunya - Secretaria de Família - Maltractaments 14.911,20 €            -  €                     -100,00
Generalitat de Catalunya - Secretaria de Família - Dol
Generalitat de Catalunya - Benestar Social i Família - Suport  familiar
MSSSI - Subd. Gral. ONG y Voluntariado - Dependències 67.850,00 €            67.850,00 €           0,00

Donacions per les act ivitats 186.480,00 €          188.504,00 €         1,09
Funerària Cabré Junqueras - Programa d'atenció al Dol 2.600,00 €              2.600,00 €            0,00
Obra Social la Caixa - Programa d'atenció al Dol 165.880,00 €          165.880,00 €         0,00
Obra Social la Caixa - Programa d'atenció psicològica grupal 18.000,00 €            18.000,00 €           0,00
Obra Social la Caixa - Programa d'atenció psicològica grupal 2.000,00 €            
Coopetots. Escola Josep Peramàs 24,00 €                 

Subvencions i donacions de Capital imputats al resultat  de l' exercici 50.585,60 €            50.585,64 €           0,00

PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ 36.222,49 €-         13.056,31 €        136,04

Ingressos financers 291,74 €                 452,57 €               55,13  
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5.2. Evolució de la tresoreria  

 

 
 
 

5.2. Proporció dels ingressos per concepte 

 

 
 
 

5.2. Evolució del volum de negoci 
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5.3. Execució econòmica 31/03/2015 

 PRESSUPOST 
2015 

 REALITAT 
31/3/2015 

% 
DESVIACIÓ

Total DESPESES d'explotació 1.203.153,03 € 291.303,01 €    75,79 €    
Total INGRESSOS d'explotació 1.203.153,03 € 300.254,28 €    75,04 €    

Diferència d'explotació -  €              8.951,27 €     
DESPESES:

Sous i salaris: 593.900,06 €    157.720,46 €    73,44
Sous, salaris 453.469,78 €    124.381,88 €    72,57
Càrregues socials 140.430,28 €    33.158,58 €      76,39
Formació al personal 180,00 €          

Dotacions per a amortitzacions de l' immobilitzat: 64 .827,06 €      16.189,35 €      75,03
Elements patrimonials cedits en lloguer 49.827,06 €      16.189,35 €      
Elements patrimonials afectes a l' act ivitat assistencial de la Fundació 15.000,00 €      

Altres despeses d'explotació: 541.948,61 €    116.609,27 €    78,48
Serveis exteriors: 522.597,44 €    113.394,46 €    78,30

Arrendaments i cànons 6.300,00 €        1.274,64 €        79,77
Reparacions i conservació 53.778,87 €      4.404,73 €        91,81
Treballs realitzats per altres 321.523,11 €    79.074,53 €      75,41
Serveis de professionals independents 61.000,00 €      6.888,57 €        88,71
Primes d' assegurances 7.542,48 €        4.987,84 €        33,87
Publicitat, propaganda i relacions públiques 2.000,00 €        131,42 €          93,43
Subministraments 37.525,76 €      10.254,06 €      72,67
Altres serveis externs 32.927,22 €      6.378,67 €        80,63

Neteja 20.600,52 €      4.500,00 €        
Compra de petits accessoris 348,10 €           -  €                
Dietes i desplaçaments 4.884,06 €        822,82 €          
Material fungible of icina 2.762,18 €        850,68 €          
Despeses diverses 3.434,78 €        108,46 €          
Correus 505,14 €           96,71 €            
Diferència caixa, efect iu 392,44 €           -  €                
Transports -  €                -  €                

Tributs 19.351,17 €      3.214,81 €        83,39
Reintegrament subvencions i altres despeses corrents -  €                -  €                

Pèrdues de crèdits incobrables -  €              -  €             

BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ

Despeses financeres 2.477,30 €        783,93 €          68,36

INGRESSOS:
Ingressos per activitats: 827.687,31 €    205.467,14 €    -75,18

Ingressos per arrendament: 339.310,40 €    84.679,94 €      -75,04
CSdM - Edif ici ant ic hospital i 2 locals annexos 215.800,00 €    53.968,53 €      -74,99
Sorli Discau - Local 1 Camí Ral 264 110.510,40 €    27.627,60 €      -75,00
Lloguer d' espais 13.000,00 €      3.083,81 €        -76,28

Ingressos per prestació de serveis: 488.210,80 €    120.748,00 €    -75,27
Ingressos d' usuaris/part iculars per prestació de serveis 465.201,22 €    120.005,50 €    -74,20
Ingressos d' ent itats per prestació de serveis 23.009,58 €      742,50 €          -96,77

Altres ingressos accessoris a l' act ivitat: 166,11 €           39,20 €            
Ingressos accessoris a l' act ivitat 166,11 €           39,20 €            

Subvencions a l'activitat: 375.465,72 € 93.866,43 €   -75,00
Subvencions i donacions per a les act ivitats: 324.880,08 € 81.220,02 €   -75,00

Subvencions per les act ivitats 156.400,08 €    39.100,02 €      -75,00
Ajuntament de Mataró - HE 35.499,36 €      8.874,84 €        -75,00
Ajuntament de Mataró - Qualitat 23.834,40 €      5.958,60 €        -75,00
Ajuntament de Mataró - Agenda per la Solidaritat Local 33.375,24 €      8.343,81 €        -75,00
Ajuntament de Mataró - Dependències 14.877,48 €      3.719,37 €        -75,00
Ajuntament de Mataró - Dona 42.000,00 €      10.500,00 €      -75,00
Ajuntament de Mataró - Grups suport davant la crisi 6.813,60 €        1.703,40 €        -75,00

Donacions per les act ivitats 168.480,00 €    42.120,00 €      -75,00
Funerària Cabré Junqueras - Programa d'atenció al Dol 2.600,00 €        650,01 €          -75,00
Obra Social la Caixa - Programa d' atenció al Dol 165.880,00 €    41.469,99 €      -75,00

Subvencions i donacions de Capital imputats al resultat  de l' exercici 50.585,64 €      12.646,41 €      -75,00

PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ 2.477,30 €     8.814,49 €     -255,81

Ingressos financers 920,71 €           
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5.4. Cobraments i Pagaments a 31/03/2015 

PAGAMENTS PENDENTS:  IMPORT  COBRAMENTS PENDENTS:  IMPORT  

CREDITORS X PRESTACIONS SERVEI        153,00 €  CONSORCI SANITARI DEL MARESME    108.790,97 €  

MARTA DOMÍNGUEZ COLOMÉ        336,70 €  SMAP CELIACS DE CATALUNYA            90,00 €  

DANI BONAMUSA MADERN        306,00 €  DIABÈTICS CATALUNYA,ASSOCIACIÓ            60,00 €  

FUNDACIÓ PERE TARRÉS -         3,30 €  FAMILIARS ALZHEIMER, ASSOCIACI          180,00 €  

FAURA-CASAS        791,46 €  FAMILIARS MALALTS MENTALS, ASS          180,00 €  

PUMSA  318.655,68 €  MARESME ONCOLÒGIC          444,00 €  

AMMYA PSICOLOGIA      9.773,50 €  AJUNTAMENT DE MATARÓ    300.015,19 €  

DISMAR          85,60 €  GENERALITAT DE CATALUNYA          896,06 €  

AISMAN      3.630,00 €  PUMSA    209.320,01 €  

CLIMAESPAIS SERVEIS      1.280,40 €  OBRA SOCIAL LA CAIXA      82.940,00 €  

JESÚS YAGÜE FUENTENEBRO      1.475,83 €  CABRÉ JUNQUERAS       2.600,00 €  

STAR SERVICIOS AUXILIARES        224,72 €  FIBROMIÀLGIA ASSOCIACIÓ          580,00 €  

VIA 3        330,28 €  REEIXIR            60,00 €  

M.CARMEN GUILLÉN GONZÁLEZ          44,26 €  PARKINSON MARESME, ASSOCIACIÓ          180,00 €  

CARME SANZ LASTRA        492,30 €  AJUNTAMENT DE DOSRIUS       2.994,00 €  

JOAN SESERAS TRUJILLO          56,86 €  FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ          204,00 €  

TOT SEGURETAT ILIV        994,46 €  AJUNTAMENT DE TIANA            40,00 €  

LÍDIA GALDÓN DELGADO      1.793,75 €  NARCÓTICOS ANÓNIMOS            40,00 €  

BLANCA IGUAL AYERBE      2.376,01 €  

GEMMA BALMES HOSTENCH      1.952,40 €  USUARIS DE COBRAMENT DUBTÒS                -   €  

SARA BERMÚDEZ SÁEZ      2.354,17 €  USUARIS, FACT. PEND. D FORMALI                -   €  

KYOCERA        460,70 €  USUARIS I DEUTORS,EFEC.A COB.                -   €  

HLM - HOMELLAR MARESME        605,00 €  DEUTORS                -   €  

ISABEL VARGAS MONTES        522,45 €  

PENDENT DE PAGAMENT    348.692,23 €  PENDENT DE COBRAMENT   709.614,23 €  
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5.5. Relació de convenis/contractes 

 
TipusConvenisContractes ProveïdorClient Servei

Contracte cessió espai SMAP Celiacs de Catalunya. Delegació del Maresme

Contracte cessió espai Associació de Diabètics de Catalunya

Contracte cessió espai Arbitrade, SA Màquines d'avituallament

Contracte cessió espai Consorci Sanitari del Maresme

Contracte cessió espai Associació de familiars de malalts mentals del Maresme

Contracte cessió espai Associació de persones afectades per Agorafòbia

Contracte cessió espai Associació Parkinson Maresme

Contracte cessió espai Narcóticos Anónimos

Contracte cessió espai Associació contra el càncer. Maresme Oncològic

Contracte cessió espai Fundació Àmbit Prevenció

Contracte cessió espai Associació d´afectats de Fibromiàlgia i fatiga crònica

Contracte cessió espai Associació de familiars de malalts d´Alzheimer del Maresme

Contracte cessió espai Superfícies de Alimentación, SA (Sorli Discau) Arrendament local Camí Ral 254

Contracte proveïdor Aqua Roc Font aigua

Contracte proveïdor Surroca i Arnau, Grup de Software

Contracte proveïdor Telefónica Móviles España, SAU Telefonía

Contracte proveïdor Tot Seguretat Iliv, SL Manteniment sistema detecció incendis

Contracte proveïdor Grenke Rent, SA Renting multifuncions

Contracte proveïdor Lleida.networks Serveis Telemàtics, SL Crèdits sms

Contracte proveïdor Aisman, SL Neteja

Contracte proveïdor Servicios Securitas, SA Seguretat i recepcionista

Contracte proveïdor Autec, SL Porta automàtica

Contracte proveïdor Zardoya Otis, SA Ascensor A

Contracte proveïdor BC Sistemas Centraleta telefónica

Contracte proveïdor Odyl, SA Desinfecció

Contracte proveïdor Electronova

Contracte proveïdor Endesa Energía, SAU

Contracte proveïdor Zardoya Otis, SA Ascensor B

Conveni prestació de serveis Blanca Igual Ayerbe Psicologia

Conveni prestació de serveis Marta González Puigdevall Biodansa

Conveni prestació de serveis AMMYA Psicologia, SLP Psicologia

Conveni prestació de serveis Marta Domínguez Colomé Tai-txí

Conveni prestació de serveis Lídia Galdón Delgado Neuropsicologia

Conveni prestació de serveis Sara Bermúdez Sáez Psicologia

Conveni prestació de serveis M. Carmen Guillén González Reflexologia i Massatge terapèutic

Conveni prestació de serveis Joan Seseras Trujillo Homeopatia

Conveni prestació de serveis Jesús Yagüe Fuentenebro Psiquiatria

Conveni prestació de serveis Ivet Compañó Padrós Ioga

Conveni prestació de serveis Gemma Balmes Hostench Psicologia

Conveni prestació de serveis Carme Sanz Lastra Acupuntura

Conveni prestació de serveis Via 3 Psicologia

Conveni suport a activitat Institut Català de la Salut EAPS Maresme

Conveni suport a activitat Ajuntament de Mataró Combinat

Conveni suport a activitat Cabré Junqueras SA Serveis Funeraris Atenció psicològica al Dol

Conveni suport a activitat Fundación Bancaria "la Caixa" EAPS Maresme

Conveni suport a activitat Corporació de Salut del Maresme i la Selva EAPS Maresme

Conveni suport a activitat Àmbit Sociosanitari del Consorci Sanitari del Maresme EAPS Maresme  
 
6. Temes pendents 2n trimestre 2015 
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Previo.- Antecedentes 

 
FUNDACIÓ HOSPITAL mantiene una deuda líquida, vencida y exigible frente a la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria que asciende a la cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS DE EURO (1.889.384,99€), y derivada del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2002 

(liquidación A0812004206000240) y 2003 (expediente A0812005206000109), deuda cuyo 

desglose es el que sigue: 

Concepto Principal Recargos Suma Intereses Total 

IS2002 1.312.279,98 262.456,00 1.574.735,98 262.133,10 1.836.869,08 

IS2003 37.512,82 7.502,56 45.015,38 7.500,53 52.515,91 

Total 1.349.792,80 269.958,56 1.619.751,36 269.633,63 1.889.384,99 

 

La ejecución de la referida deuda estuvo suspendida desde el 28 de noviembre de 2006 como 

consecuencia de la interposición de los sucesivos recursos, tanto en vía administrativa como 

en vía contencioso-administrativa. Suspensión alzada tras la resolución dictada por la Sala de lo 

Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. 

Tras las oportunas solicitudes de aplazamiento formuladas, en fecha 29 de mayo de 2014 

recayó Acuerdo de Resolución de Reposición mediante el que se desestima el recurso 

formulado y se acuerda “ajustado a derecho el acuerdo de denegación del aplazamiento 

impugnado” y ordenando “continuar con el procedimiento recaudatorio encaminado al cobro 

de la deuda”. 

A consecuencia de la deuda descrita, en fase ejecutiva actualmente, FUNDACIÓ HOSPITAL 

presentó ante el Decanato de los Juzgados de lo Mercantil del Partido Judicial de Barcelona, en 

fecha 16 de abril de 2014, la comunicación de inicio de negociaciones con sus acreedores para 

la obtención de apoyos a una propuesta anticipada de convenio en los términos del artículo 

5.bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

 

Primero.- Presentación de la comunicación prevenida en el artículo 5.bis de la Ley Concursal 

(preconcurso) y negociaciones con los acreedores públicos 

 

Como se ha indicado, mediante escrito sellado por el Decanato de los Juzgados de lo Mercantil 
de Barcelona en fecha 16 de abril de 2014, y a la vista de la situación de insolvencia inminente 
de la FUNDACIÓ, por ésta se comunicó el inicio de negociaciones con sus acreedores 
(básicamente AEAT y TGSS) para la obtención de adhesiones a una propuesta anticipada de 
convenio en los términos del artículo 5. Bis de la Ley Concursal (el conocido popularmente 
como preconcurso). 

 

Mediante Decreto dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona en el seno de los 
Autos de comunicaciones del artículo 5. Bis 340/2014  en fecha 12 de mayo de 2014, 
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notificado en fecha 16 de mayo de 2015, se tuvo por comunicado el inicio de las negociaciones 
con los acreedores para la obtención de adhesiones a una propuesta de convenio. 
 
- Negociaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria: 

Mediante escrito de fecha 20 de junio de 2014 se iniciaron las negociaciones con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria (AEAT), solicitando la adhesión a la siguiente propuesta de 
convenio anticipado: 
“La presente propuesta de convenio, en sede preconcursal, se formula al amparo de lo 

establecido en el artículo 5.bis y concordantes de la Ley 22/2003, Concursal, en relación al 

artículo 164.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Tributaria y se articula en base a una 

solicitud de quita del 50% del importe de la deuda por todos los conceptos, así como una 

espera de 10 años de amortización lineal a través de pagos únicos anuales, de conformidad con 

la siguiente tabla de amortización:” 

Periodo amortización Importe anual Total amortizado Pdte. Final periodo 

12/2014 94.469,25€ 94.469,25€ 850.223,25€ 

12/2015 94.469,25€ 94.469,25€ 755.754,00€ 

12/2016 94.469,25€ 94.469,25€ 661.284,75€ 

12/2017 94.469,25€ 94.469,25€ 566.815,50€ 

12/2018 94.469,25€ 94.469,25€ 472.346,25€ 

12/2019 94.469,25€ 94.469,25€ 377.877,00€ 

12/2020 94.469,25€ 94.469,25€ 283.407,25 

12/2021 94.469,25€ 94.469,25€ 188.938,50€ 

12/2022 94.469,25€ 94.469,25€ 94.469,25€ 

12/2023 94.469,25€ 94.469,25€ 0,00€ 

 
La solicitud de adhesión a la propuesta anticipada de convenio con los acreedores fue 
contestada verbalmente por D. Joan Massó, Jefe del Departamento Concursal de la 
Administración Tributaria en Cataluña en el sentido de indicar que la Agencia Tributaria no 
puede llegar a acuerdos en sede preconcursal a pesar de lo dispuesto en el artículo 164.4 de la 
Ley General Tributaria, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“El carácter privilegiado de los créditos tributarios otorga a la Hacienda Pública el derecho de 

abstención en los procesos concursales. No obstante, la Hacienda Pública podrá suscribir en el 

curso de estos procesos los acuerdos o convenios previstos en la legislación concursal, así como 

acordar, de conformidad con el deudor y con las garantías que se estimen oportunas, unas 

condiciones singulares de pago, que no pueden ser más favorables para el deudor que las 

recogidas en el convenio o acuerdo que ponga fin al proceso judicial. Este privilegio podrá 

ejercerse en los términos previstos en la legislación concursal. Igualmente podrá acordar la 

compensación de dichos créditos en los términos previstos en la normativa tributaria.” 

 

En definitiva, la Agencia Tributaria solicitó que se le presentara la propuesta de convenio una 
vez declarada la FUNDACIÓ en situación legal de concurso voluntario de acreedores. 
 
- Negociaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social: 

 
Mediante Resolución de fecha 3 de febrero de 1998 dictada por la Dirección General de la 

Seguridad Social, FUNDACIÓ HOSPITAL obtuvo una moratoria para el pago del principal de su 

deuda con la Seguridad Social. Deuda derivada de la concesión de un crédito extraordinario de 
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280.558.000.000 de pesetas, para cancelar obligaciones derivadas del coste de la asistencia 

sanitaria de la Seguridad Social, aprobado mediante Real Decreto-Ley 6/1992 de 13 de 

noviembre. 

A la misma moratoria se acogieron, y se acogen, otros cientos de hospitales de titularidad 

pública de todas las Comunidades Autónomas y de las dos Ciudades Autónomas puesto que, 

como se dirá, tanto el pago de la deuda como el devengo de intereses se encuentran 

suspendidos ex lege. 

La referida moratoria fue concedida a todos los centros hospitalarios a través de la Disposición 

Adicional Trigésima de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 1995. 

Posteriormente, mediante resoluciones de fecha 9 de febrero de 1999, 6 de abril de 2000, 26 

de junio de 2001, 22 de abril de 2002, 20 de marzo de 2003, 11 de mayo de 2004, 5 de mayo 

de 2005, 28 de junio de 2006, 4 de junio de 2007, 16 de junio2008, 14 de mayo de 2009, 18 de 

mayo de 2010, 25 de marzo de 2011, 14 de mayo de 2012 y uno de abril de 2013, dictadas 

asimismo por la Dirección General de la Seguridad Social de conformidad con lo dispuesto en 

las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado, se fue ampliando anualmente la 

moratoria para el pago de la deuda que FUNDACIÓ HOSPITAL mantiene con la Seguridad 

Social. 

Finalmente, mediante Resolución de la Dirección General de la Seguridad Social de fecha 9 de 

abril de 2014 se acuerda conceder “la ampliación de la carencia aprobada por Resolución del 

Director General de la Seguridad Social de fecha 1 de abril de 2013, pasando la misma a ser por 

veinte años, a contar desde 01/01/1995” 

Asimismo, mediante la citada Resolución de fecha 9 de abril de 2014 se concede también “una 

ampliación del periodo de moratoria establecido por la resolución anteriormente citada 

(resolución de fecha 1 de abril de 2013), hasta el mes de DICIEMBRE/2024. La amortización del 

importe pendiente objeto de moratoria, que asciende a 10.359.124,64€, sin devengo de interés 

alguno, se realizará conforme al cuadro de amortización que se adjunta a esta resolución”, el 

cual es el siguiente: 

Periodos amortización Importe anual Total amortizado Pdte. Al final periodo 

12/2015 1.034.912,86€ 1.034.912,86€ 9.314.215,78€ 

12/2016 1.034.912,86€ 1.034.912,86€ 8.279.302,93€

12/2017 1.034.912,86€ 1.034.912,86€ 7.244.390,06€ 

12/2018 1.034.912,86€ 1.034.912,86€ 6.209.477,20€ 

12/2019 1.034.912,86€ 1.034.912,86€ 5.174.564,34€ 

12/2020 1.034.912,86€ 1.034.912,86€ 4.139.651,48€ 

12/2021 1.034.912,86€ 1.034.912,86€ 3.104.738,62€ 

12/2022 1.034.912,86€ 1.034.912,86€ 2.069.825,76€ 

12/2023 1.034.912,86€ 1.034.912,86€ 1.034.912,90€ 

12/2024 1.034.912,86€ 1.034.912,86€ 0,00€ 
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Una vez comunicado, y proveído que fue, a los Juzgados de lo Mercantil el inicio de las 

negociaciones en orden a alcanzar un acuerdo concursal, y existiendo dudas razonables acerca 

del encaje jurídico entre la carencia y moratoria en la que, ex lege, se encuentra la deuda que 

FUNDACIÓ HOSPITAL mantiene con la Tesorería General de la Seguridad Social, por una parte, 

y la regulación contenida en el artículo 5.bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal y el 

artículo 24 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de la Seguridad Social , por otro, esta parte se dirigió a la Tesorería 

General de la Seguridad en los siguientes términos: 

 

“Si la Tesorería General de la Seguridad Social puede, en estos momentos y de conformidad con 

la situación jurídica actual, negociar y, en su caso, alcanzar una transacción sobre sus derechos, 

en sede preconcursal, en el sentido del artículo 24 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 

junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Seguridad Social.” 

 
Mediante nota informativa dictada en fecha 5 de junio de 2014, la Tesorería General de la 

Seguridad Social informó a FUNDACIÓ HOSPITAL “la citada moratoria es competencia de la 

Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social y se prorroga cada año para 

todas las empresas acogidas a la moratoria mediante Ley de Presupuestos, por lo que no se 

contemplan acuerdos transaccionales individuales”. 

“Que cualquier transacción sólo se puede concebir en el marco de un concurso”, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 

junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Seguridad Social, cuyo párrafo 

segundo tiene el siguiente tenor literal: 

“El carácter privilegiado de los créditos de la Seguridad Social otorga a la Tesorería General de 

la Seguridad Social el derecho de abstención en los procesos concursales. No obstante, la 

Tesorería General de la Seguridad Social podrá suscribir en el curso de estos procesos los 

acuerdos o convenios previstos en la legislación concursal, así como acordar, de conformidad 

con el deudor y con las garantías que se estimen oportunas, unas condiciones singulares de 

pago, que no pueden ser más favorables para el deudor que las recogidas en el convenio o 

acuerdo que ponga fin al proceso judicial”. 

Asimismo, el artículo 164.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Tributaria dispone que:  

“El carácter privilegiado de los créditos de la Seguridad Social otorga a la Tesorería General de 

la Seguridad Social el derecho de abstención en los procesos concursales. No obstante, la 

Tesorería General de la Seguridad Social podrá suscribir en el curso de estos procesos los 

acuerdos o convenios previstos en la legislación concursal, así como acordar, de conformidad 

con el deudor y con las garantías que se estimen oportunas, unas condiciones singulares de 

pago, que no pueden ser más favorables para el deudor que las recogidas en el convenio o 

acuerdo que ponga fin al proceso judicial”. 
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En definitiva, al igual que en el caso de la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la 
Seguridad Social manifestó que, a pesar lo dispuesto en el artículo 24 del Texto Refundido de 
la Ley de la Seguridad Social, solamente podría considerar la adhesión al convenio una vez 
declarada la FUNDACIÓ en situación legal de concurso voluntario de acreedores aunque, si 
bien, la deuda frente a la TGSS será objeto de una solución de carácter político toda vez que 
afecta a todos los centros hospitalarios de titularidad pública del Estado. 
 
Segundo.- Presentación de la solicitud de declaración en situación legal de concurso 

voluntario de acreedores, declaración del concurso y eventos más significativos acaecidos en 

la “fase común” del concurso 

 

Mediante escrito, junto con la documentación preceptiva, sellado por el Decanato de los 
Juzgados de lo Mercantil de Barcelona en fecha 2 de septiembre de 2014, y a la vista del 
fracaso de las negociaciones mantenidas en sede preconcursal con los acreedores públicos, se 
solicitó la declaración de la FUNDACIÓ en situación legal de concurso voluntario de acreedores.  
 
Mediante Auto dictado en fecha 8 de octubre de 2014, notificado en fecha 10 de octubre de 
2014, por el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona en el seno de los autos de concurso 
692/2014, se acordó declarar a la FUNDACIÓ en situación legal de concurso voluntario de 
acreedores, decretándose el régimen de intervención de las facultades de administración y 
disposición de la concursada, las cuales pasaron a ser compartidas entre la propia FUNDACIÓ y 
la Administración Concursal, cargo para el que fue nombrado D. Luís Ávila Jarrín, letrado del 
Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y debidamente inscrito en las listas de 
Administradores Concursales del referido Colegio Profesional. 
 
Como hecho relevante acaecido desde la declaración en situación legal de concurso voluntario 
de acreedores de la FUNDACIÓ, cabe poner de relieve la solicitud realizada al Juez del concurso 
para la autorización a percibir las subvenciones que la FUNDACIÓ tenía pendiente percibir en 
el momento de la declaración del concurso. 
 
Tras la solicitud por escrito al Juez, y mediante Auto dictado en fecha 10 de diciembre de 2014, 
notificado en fecha 16 de diciembre de 2014, se acordó autorizar a la FUNDACIÓ a obtener las 
subvenciones pendientes de percibir, y todo ello con la supervisión de la Administración 
Concursal. 
 
A fecha del presente, se ha vuelto a solicitar autorización para la obtención de subvenciones 
futuras, encontrándonos pendientes de la Resolución por parte del Juez del concurso. 
 
Finalmente, a fecha del presente, aún no se ha presentado, por parte de la Administración 
Concursal, el Informe Provisional del artículo 74 de la Ley Concursal. Presentado que el mismo 
sea, y una vez abierto el plazo de diez días para la impugnación de la lista de acreedores y/o 
del inventario de la masa activa, se presentará por parte de la FUNDACIÓ la propuesta 
ordinaria de convenio en los términos expresados ya en sede de preconcurso, esto es, una 
quita del 50% de la deuda por todos los conceptos. (Principal, intereses y recargos) y una 
espera de 10 años sin carencia, con pagos lineales, únicos y anuales. 
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Tercero.- Posibles escenarios de cierre del convenio con los acreedores 

 

- Previo. Crédito concursal titularidad de PUMSA 

 

El concurso de acreedores de la FUNDACIO presenta la peculiaridad de contar con un solo 
acreedor concursal titular de un crédito ordinario, se trata de la entidad: PROMOCIONS 
URBANISTIQUES DE MATARO SA (PUMSA), quienes ostentan su crédito en virtud de una 
permuta realizada en su día con la FUNDACIÓ y en virtud de la cual titulan un crédito ordinario 
que, según la lista de acreedores aportada junto con la solicitud de declaración de concurso 
voluntario de acreedores, asciende a la cantidad de 458.834,77€ (sin perjuicio de lo que 
resulte del reconocimiento que aparezca en el Informe Provisional de la Administración 
Concursal, una vez se presente.). 
 
PUMSA ha comprometido su apoyo a la propuesta ordinaria de convenio que la FUNDACIÓ 
planteará a sus acreedores una vez presentado el Informe Provisional. 
 
Ha de tenerse en cuenta en este punto que en sede de convenio ordinario concursal, 
solamente tienen derecho al voto los acreedores ordinarios (sin perjuicio de que los 
acreedores privilegiados, como lo son AEAT y TGSS puedan adherirse al convenio 
voluntariamente novando sus créditos, los cuales pasarían a tener la consideración de créditos 
ordinarios). 
 
En suma, con el solo apoyo de PUMSA al convenio que se presentará, obtendremos un soporte 
del 100% de los acreedores ordinarios, lo que tendrá como consecuencia la aprobación del 
convenio en cualquier escenario (con apoyo y sin apoyo al convenio por parte de la AEAT). 
 
- 1.- Apoyo del convenio por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria: 

 

En este caso, el crédito de la AEAT se convertiría en un crédito ordinario y tanto este crédito 
como el de PUMSA quedarían afectados por los términos del convenio, es decir, afectados por 
una quita del 50% de la deuda por todos los conceptos y una espera de 10 años sin carencia, 
con pagos lineales, únicos y anuales. 
 
Tras la firmeza de la Sentencia que aprobase el convenio cesarían los efectos del concurso, 
quedando únicamente la obligación por parte de la FUNDACIÓ de informar al Juzgado, cada 
seis meses, de la evolución del cumplimiento del convenio. (Debe tenerse en cuenta que 
cualquier incumplimiento del convenio daría la posibilidad a los acreedores de solicitar la 
entrada de la FUNDACIÓ en liquidación concursal precisamente como consecuencia del 
incumplimiento de los términos del convenio. 
 
- 2.- Falta de apoyo al convenio por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria: 

 

En este caso, como se ha dicho, el convenio quedaría igualmente aprobado puesto que el voto 
favorable del PUMSA supone un apoyo del 100% del crédito ordinario. 
 
Una vez firme la Sentencia que aprobara el convenio alcanzado con PUMSA (a quien habría de 
pagarse el crédito en los términos del convenio ya expuestos y conocidos) se tendría que 
negociar con la Agencia Tributaria la suscripción de un “acuerdo singular” en el que, en todo 
caso, no podrían rebasarse las esperas y las quitas aceptadas por los acreedores ordinarios 
(PUMSA) pero tampoco necesariamente serían iguales (el convenio singular supone que la 
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AEAT podría no aceptar una quita del 50% o una espera de 10 años, de manera que impusieran 
una reducción de la quita, de la espera o de ambas. 
 
En todo caso, los efectos del concurso habrían cesado y la FUNDACIÓ (siempre que no exista 
incumplimiento en los pagos a PUMSA o una ejecución de toda la deuda por parte de la AEAT) 
no entraría en fase de liquidación 
 
-3.- Falta de apoyo al convenio por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributario y 

fracaso de las negociaciones para la suscripción de un acuerdo singular con la misma 

 

En este caso, una vez más, como se ha dicho, el convenio quedaría igualmente aprobado 
puesto que el voto favorable del PUMSA supone un apoyo del 100% del crédito ordinario. 
 
Aprobado el convenio y fracasado el intento de suscribir un acuerdo singular con la 
Administración Tributaria, deberíamos acudir a la solicitud de aplazamientos sosteniendo que 
la imposibilidad de hacer frente a la deuda tributaria tiene su origen en causas coyunturales, 
no estructurales. Asimismo, podría buscarse una solución consistente en la realización de un 
primer pago a cuenta, acordando un aplazamiento del resto (aunque si bien esto también 
podría pactarse en sede de acuerdo singular. 
 
 
-4.- Reclamación a “FAURA CASAS” por responsabilidad extracontractual 

 

Antecedentes de la reclamación, reclamación efectuada en fecha 4 de marzo de 2015 por el 
Administrador Concursal de la FUNDACIÓ, D. Luís Ávila Jarrín: 
 
Luís Ávila Jarrín, Administrador Concursal de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena de 
Mataró, en nom i representació de la Fundació i per acord de la seva Junta de patrons de data 4 de març 
de 2015, 
EXPOSA: 
 
1. Per escrit de data 12 de març de 2014, la Direcció de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa 
Magdalena de Mataró, va reclamar de la societat Faura-Casas Auditors Consultors SL una 
indemnització de 1.889.384,99€, en concepte de danys i perjudicis per haver presentat en nom 
de la Fundació una reclamació econòmica administrativa fora de termini davant el Tribunal 
Econòmic Administratiu Regional de Catalunya (TEARC), amb els conseqüents efectes 
desfavorables que això ha comportat per a la Fundació. L’escrit de reclamació de danys va ser 
notificat en data 21 de març de 2014, com s’acredita en la fotocòpia que s’acompanya. 
 
La reclamació deia el següent: 
 
1. La Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró és una 

fundació privada de llarguíssima trajectòria, acollida al llibre Tercer del Codi Civil 

de Catalunya, que porta a terme la seva activitat a la ciutat de Mataró en 

l’àmbit de la salut mental, el suport emocional i la innovació social. 

 

2. La Fundació té contractats des de fa més de quinze anys 

l’assessorament comptable i fiscal amb l’assessoria Faura Casas Auditors. 

 

3. L’assessorament fiscal ha consistit en la preparació, i presentació de 

tota classe de documents de rellevància fiscal davant l’Agencia Tributaria, ja 

fossin liquidacions d’IVA, IRPF, Impost de Societats i altres tributs, com de tota 

classe de recursos administratius en matèria fiscal, com de tots aquells altres 

documents que han calgut pel compliment de les obligacions fiscals de la 

Fundació. 

 

4. El conflicte més greu que ha tingut la Fundació durant l’última dècada 

ha estat el contenciós mantingut amb l’Agència Tributària a propòsit de les 

liquidacions de l’Impost de Societats 2002 i 2003 girades per l’Agencia 
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Tributaria a la Fundació. Aquestes liquidacions varen ser la resposta de l’Agencia 

Tributaria a les liquidacions de l’Impost de Societats de 2002 i 2003, les quals 

havien estat presentades i elaborades sota el criteri tècnic de Faura Casas 

Auditors. 

 

5. El deute principal d’aquestes liquidacions girades per Agencia 

Tributaria pujava a 1.312.279,98€ (Impost de Societats any 2002) i 37.512,82€ 

(Impost Societats any 2003), al qual l’Agencia Tributaria va aplicar un recàrrec 

del 20% en via de constrenyiment. Tot plegat pels dos períodes, principal i 

recàrrec sumava 1.659.751,36€. 

 

La disconformitat de la Fundació respecte aquestes liquidacions, convenientment 

assessorada en tots els aspectes comptables i fiscals de l’afer per Faura Casas 

Auditors, la va portar a interposar reclamació econòmic-administrativa davant el 

Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya –TEARC-. Aquest escrit 

va ser redactat i presentat per Faura Casas Auditors el dia 2 de novembre de 

2004. 

 

El TEARC va declarar inadmissible la reclamació econòmic-administrativa quatre 

anys després (18/12/2008) per haver-se interposat fora de termini. Amb 

l’assessorament de Faura Casas Auditors la Fundació va interposar recurs 

econòmic-administratiu contra la resolució del TEARC davant el Tribunal 

Econòmic Administratiu Central –TEAC–, el qual va ser desestimat el 

03/03/2010 per la mateixa raó. La reclamació presentada el 2 de novembre de 

2004 havia estat registrada fora de termini, per la qual cosa les liquidacions 

impugnades havien adquirit fermesa i ja no eren impugnables. (S’adjunta les 

resolucions de TEARC i TEAC, annex 1 i 2) 

 

Malgrat tot, la Fundació va continuar lluitant contra aquestes decisions i, 

assessorada per Faura Casas Auditors, va interposar recurs contenciós-administratiu 

davant la Sala contenciosa administrativa de l’Audiència Nacional, 

la qual per sentència de 07/02/2013 va desestimar íntegrament el recurs 

presentat contra la resolució del TEAC, confirmant que la reclamació interposada 

el 02/11/2004 davant el TEARC havia estat presentada fora de termini. 

Finalment, intentada la via de recurs de cassació davant el Tribunal Suprem, la 

sentència de 24/10/2013 ha declarat inadmissible el recurs presentat. 

(S’adjunta les sentències de l’Audiència Nacional i Tribunal Suprem, annex 3 i 

4) 

 

La Fundació Hospital ha esgotat doncs totes les instàncies judicials en defensa 

dels seus interessos, fins que la sentència contrària del Tribunal Suprem ha 

donat fermesa definitiva a les liquidacions de l’Agencia Tributaria. En suma, tots 

els esforços han resultat infructuosos per haver-se confirmat en totes les 

instàncies, administratives i judicials, que la primera reclamació econòmic administrativa 

s’havia presentat fora de termini. 

 

Acabats els processos, l’Agencia Tributaria ha notificat a la Fundació Hospital 

l’import dels interessos acreditats al seu favor després de 10 anys de recursos, 

sumant 269.633,63€. Tot plegat, principal, recàrrec de constrenyiment i 

interessos han acabat sumant 1.889.384,99€. (S’adjunta liquidació com a 

Annex 1) 

 

Val a dir que tots els recursos corresponents a la via econòmic-administrativa, 

via en la que es va produir la presentació fora de termini davant el TEARC, han 

estat gestionats, redactats i presentats per Faura Casas Auditors en nom de la 

Fundació Hospital, en virtut dels serveis d’assessorament comptable i fiscal 

contractat per la Fundació a Faura Casas Auditors. En canvi la via judicial ha 

estat encarregada per Faura Casas Auditors a l’advocat Manel Planàs. 

La conseqüència de tot plegat és que la Fundació mai no ha pogut defensar 

plenament els seus interessos davant els tribunals econòmic-administratius ni 

tampoc davant els tribunals de la jurisdicció contenciosa administratiu, de forma 

que ha quedat privada del dret a la tutela judicial efectiva que consagra la 

Constitució Espanyola (art. 24). Privació que s’ha degut exclusivament al fet 

d’haver presentat Faura Casas Auditors la reclamació econòmic-administrativa 

fora de termini, la qual cosa constitueix una errada o negligència determinant 

dels danys que es causen a la Fundació al final del procés seguit davant totes 

les instàncies administratives i judicials. Errada o negligència que porta a la 

Fundació a una situació límit, que fins i tot pot arribar a comportar l’extinció de 
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la fundació, depenent només del grau de sensibilitat i generositat que pugui 

mostrar l’Agencia Tributaria, acceptant una fórmula de devolució del deute que 

sigui assumible per a l’economia de la Fundació. 

 

4. Els serveis d’assessorament que presta Faura Casas Auditors respecte 

les matèries comptables i fiscals de la Fundació Hospital, es remunten més de 

quinze anys enrere, i ja eren plenament vigents el mes de novembre de 2004, 

moment en el qual Faura Casas Auditors, presenta per compte de la Fundació la 

primera reclamació econòmic-administrativa davant el TEARC, però fora de 

termini. 

 

La naturalesa de la relació contractual existent, llavors i ara, entre la Fundació 

Hospital i Faura Casas Auditors és la pròpia d’un contracte de mandat i/o 

prestació de serveis professionals, i com a tal es regeix pel Codi. Des de la 

perspectiva del Codi Civil, tant el contracte de mandat (art. 1542 ss.) com el de 

prestació o arrendament de serveis (1583 ss.) es sotmeten al règim general de 

responsabilitat per incompliment d’obligacions establert a l’art. 1101 que 

determina: “Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios 

causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, 

negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de 

aquéllas.” Per últim, de l’art. 1964 deriva que la responsabilitat civil contractual 

prescriu als quinze anys des de la comissió de l’acte que origina el dany, o des 

del moment en que es va conèixer, cosa que ha tingut lloc en desembre de 

2013, quan el Tribunal Suprem ha resolt definitivament la controvèrsia 

declarant la inadmissibilitat del recurs de cassació i la fermesa dels actes 

impugnats. 

 

Per tot això, la Fundació Hospital considera que ha sofert un greu perjudici 

econòmic causat per una negligència inexcusable de Faura Casas Auditors en el 

desenvolupament de les tasques que integren el contracte de serveis 

professionals d’assessorament comptable i fiscal, concretament per haver 

presentat fora de termini la reclamació econòmic-administrativa que havia de 

permetre defensar en tota la seva integritat els interessos de la Fundació i en 

definitiva la il·legalitat de la liquidacions girades per l’Agencia Tributaria 

respecte l’Impost de Societats de 2002 i 2003. Aquest perjudici econòmic es 

quantifica per l’import del deute girat per l’Agencia Tributaria és a dir, en 

1.889.384,99€, resultant de sumar el principal, recàrrec de constrenyiment i 

interessos reclamats. 

 

Per tot això, 

 

RECLAMO: Que la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena sigui 

indemnitzada per Faura Casas Auditors, en virtut dels motius que figuren a la 

part expositiva anterior, per un import de 1.889.384,99€, suma del principal, 

recàrrec de constrenyiment i interessos reclamats per l’Agencia Tributaria en 

concepte de liquidacions de l’Impost de Societats 2002 i 2003, respecte de les 

quals la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena no ha pogut defensar-se 

en cap moment degut a que la seva assessoria, Faura Casas Auditors, va 

presentar fora de termini la preceptiva reclamació econòmic-administrativa 

davant el TEARC. 

 

Mataró, 12 de març de 2014. 

 

2. Des del dia 21 de març de 2014 els representants de la societat Faura-Casas Auditors 
Consultors SL han demanat a la Fundació, en diferents ocasions, el temps necessari per portar 
a terme les consultes i tràmits convenients davant la seva companyia d’assegurances, sense 
que fins el moment s’hagi pogut concretar una oferta, ni tan sols alternativa, a la reclamació 
exercida per la Fundació. Aquest fet ha portat al Patronat de la Fundació a acordar que es torni 
a reiterar la reclamació amb l’advertiment de que si en el termini d’un mes a comptar des 
d’aquest recordatori no és formula cap proposta per tancar amistosament la reclamació, la 
Fundació interposarà demanda civil davant els jutjats civil competents en defensa dels seus 
drets. 
 
Per tot això, REITEREM la nostra RECLAMACIÓ de 12/03/2014, per tal que la Fundació Hospital Sant 
Jaume i Santa Magdalena sigui indemnitzada -a tenor dels motius que consten al cos d’aquest escrit- per 
la societat Faura Casas Auditors Consultors SL per un import de 1.889.384,99€, amb els interessos 
legals que corresponguin. Aquest import suposa la suma del principal, recàrrec de constrenyiment i 
interessos reclamats per l’Agència Tributària en concepte de liquidacions de l’Impost de Societats 2002 i 
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2003, respecte de les quals aquesta Fundació no ha pogut defensar els seus drets degut a que Faura 
Casas Auditors Consultors SL va presenta for a de termini la preceptiva reclamació econòmica 
administrativa davant del TEARC 
 
 
Luís Ávila 
Administrador Concursal 
Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena 

 
Vista la falta de atención, por parte de FAURA CASAS, a la reclamación extrajudicial –por 
responsabilidad extracontractual- y vista asimismo la falta de actividad relevante para la 
obtención de la documentación requerida por la empresa aseguradora de la firma 
profesionales, se ha tomado la decisión de interponer demanda, la cual cuenta con la 
preceptiva autorización de la Administración Concursal, en reclamación de 1.889.384,99€, la 
cual será presentada en los próximos días sin perjuicio de mantener, en paralelo, las 
negociaciones para una solución extrajudicial de la controversia. 
 
En caso de alcanzar un acuerdo que pasase por la entrega de líquido por parte de FAURA 
CASAS a la FUNDACIÓ, se abriría otra vía de solución puesto que las cantidades obtenidas 
podrían ser aportadas, en su caso, a la Agencia Tributaria en pago total o parcial de la deuda, 
lo que permitiría, en caso de pago parcial, negociar un aplazamiento del resto. 
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Al Consell d’Administració de  

Mataró Maresme Digital, S.L. 

 

Barcelona, 27 de març de 2015 

 

Senyors, 

 

En relació a l’auditoria dels Comptes Anuals de “Mataró Maresme Digital, S.L.” a 31 de 

desembre de 2014, encarregats a “Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L.”, per la present 

els comuniquem que a la data actual es troben pràcticament finalitzats els nostres 

procediments d’auditoria, si bé resten pendents els punts que seguidament els indiquem: 

 

- Obtenció de la carta de manifestacions signada per la direcció de la societat. 

 

- Obtenció dels comptes anuals de l’exercici 2014 formulats i signats per tots els 

membres del consell d’administració. 

 

- Procediment de revisió final, d’acord al sistema intern de control de qualitat de 

“Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L.” 

 

A la present, adjuntem un esborrany de l’informe d’auditoria elaborat en base als Comptes 

Anuals utilitzats en el decurs del nostre treball d’auditoria de l’exercici 2014 i en base a la 

informació disponible en aquesta data. Aquest esborrany està subjecte als canvis que, en el 

seu cas, es puguin derivar de la modificació dels comptes anuals utilitzats o d’altra 

informació rellevant que es posi de manifest des d’aquesta data fins a la data d’emissió del 

nostre informe definitiu. 

 

Aquesta carta s’emet per a ús i coneixement dels administradors de “Mataró Maresme 

Digital S.L.”, no havent de ser utilitzada per a cap altra finalitat ni ser distribuïda a terceres 

persones. 

 

Atentament,  

 

Faura-Casas, Auditors-Consultors SL 

 

 

 

 

 

Maria Josep Arasa Alegre 
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INFORME D’AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS  

 

 

 

 

A l’accionista únic de 

Mataró Maresme Digital, S.L. 

 

Informe sobre els comptes anuals 

 

Hem auditat els comptes anuals adjunts de Mataró Maresme Digital, S.L., que 

comprenen el balanç a 31 de desembre de 2014, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de 

canvis en el patrimoni net i la memòria corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data. 

 

Responsabilitat dels administradors en relació amb els comptes anuals 

 

Els administradors són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de forma que 

expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de Mataró 

Maresme Digital, S.L., de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera 

aplicable a l’entitat a Espanya, que s’identifica en la nota 2.1. de la memòria adjunta, i del 

control intern que considerin necessari per a permetre la preparació de comptes anuals 

lliures d’incorrecció material, deguda a frau o error. 

 

Responsabilitat de l’auditor 

 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals adjunts basada 

en la nostra auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la 

normativa reguladora de l’auditoria de comptes vigent a Espanya. Aquesta normativa 

exigeix que complim els requeriments d’ètica, així com que planifiquem i executem 

l’auditoria amb la finalitat d’obtenir una seguretat raonable de que els comptes anuals estan 

lliures d’incorreccions materials. 

 

Una auditoria requereix l’aplicació de procediments per a obtenir evidència d’auditoria 

sobre els imports i la informació revelada en els comptes anuals. Els procediments 

seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la valoració dels riscos d’incorrecció 

material en els comptes anuals, deguda a frau o error.  A l’efectuar aquestes valoracions 

del risc, l’auditor té en compte el control intern rellevant per a la formulació per part de 

l’entitat dels comptes anuals, amb la finalitat de dissenyar els procediments d’auditoria que 

siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió 

sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat. Una auditoria també inclou l’avaluació de 

l’adequació de les polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions 

comptables realitzades per la direcció, així com l’avaluació de la presentació dels comptes 

anuals presos en el seu conjunt. 

 

Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 

adequada per a la nostra opinió d’auditoria. 
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Opinió 

 

En la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, 

la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de Mataró Maresme Digital S.L,. 

a 31 de desembre de 2014, així com dels seus resultats corresponents a l’exercici finalitzat 

en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta 

d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables continguts en aquest. 

 

Barcelona, ____ de ____ de 2015 

 

Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L. 

Nº ROAC S0206 

 

 

 

 

Maria Josep Arasa Alegre 
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MATARÓ MARESME DIGITAL, S.L. 

 

Comptes Anuals a 31 de desembre de 2014 



 
 

Al Consell d’Administració de  

Mataró Maresme Digital, S.L. 

 

Barcelona, 27 de març de 2015 

 

Senyors, 

 

En relació a l’auditoria dels Comptes Anuals de “Mataró Maresme Digital, S.L.” a 31 de 

desembre de 2014, encarregats a “Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L.”, per la present 

els comuniquem que a la data actual es troben pràcticament finalitzats els nostres 

procediments d’auditoria, si bé resten pendents els punts que seguidament els indiquem: 

 

- Obtenció de la carta de manifestacions signada per la direcció de la societat. 

 

- Obtenció dels comptes anuals de l’exercici 2014 formulats i signats per tots els 

membres del consell d’administració. 

 

- Procediment de revisió final, d’acord al sistema intern de control de qualitat de 

“Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L.” 

 

A la present, adjuntem un esborrany de l’informe d’auditoria elaborat en base als Comptes 

Anuals utilitzats en el decurs del nostre treball d’auditoria de l’exercici 2014 i en base a la 

informació disponible en aquesta data. Aquest esborrany està subjecte als canvis que, en el 

seu cas, es puguin derivar de la modificació dels comptes anuals utilitzats o d’altra 

informació rellevant que es posi de manifest des d’aquesta data fins a la data d’emissió del 

nostre informe definitiu. 

 

Aquesta carta s’emet per a ús i coneixement dels administradors de “Mataró Maresme 

Digital S.L.”, no havent de ser utilitzada per a cap altra finalitat ni ser distribuïda a terceres 

persones. 

 

Atentament,  

 

Faura-Casas, Auditors-Consultors SL 

 

 

 

 

 

Maria Josep Arasa Alegre 
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INFORME D’AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS  

 

 

 

 

A l’accionista únic de 

Mataró Maresme Digital, S.L. 

 

Informe sobre els comptes anuals 

 

Hem auditat els comptes anuals adjunts de Mataró Maresme Digital, S.L., que 

comprenen el balanç a 31 de desembre de 2014, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de 

canvis en el patrimoni net i la memòria corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data. 

 

Responsabilitat dels administradors en relació amb els comptes anuals 

 

Els administradors són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de forma que 

expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de Mataró 

Maresme Digital, S.L., de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera 

aplicable a l’entitat a Espanya, que s’identifica en la nota 2.1. de la memòria adjunta, i del 

control intern que considerin necessari per a permetre la preparació de comptes anuals 

lliures d’incorrecció material, deguda a frau o error. 

 

Responsabilitat de l’auditor 

 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals adjunts basada 

en la nostra auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la 

normativa reguladora de l’auditoria de comptes vigent a Espanya. Aquesta normativa 

exigeix que complim els requeriments d’ètica, així com que planifiquem i executem 

l’auditoria amb la finalitat d’obtenir una seguretat raonable de que els comptes anuals estan 

lliures d’incorreccions materials. 

 

Una auditoria requereix l’aplicació de procediments per a obtenir evidència d’auditoria 

sobre els imports i la informació revelada en els comptes anuals. Els procediments 

seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la valoració dels riscos d’incorrecció 

material en els comptes anuals, deguda a frau o error.  A l’efectuar aquestes valoracions 

del risc, l’auditor té en compte el control intern rellevant per a la formulació per part de 

l’entitat dels comptes anuals, amb la finalitat de dissenyar els procediments d’auditoria que 

siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió 

sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat. Una auditoria també inclou l’avaluació de 

l’adequació de les polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions 

comptables realitzades per la direcció, així com l’avaluació de la presentació dels comptes 

anuals presos en el seu conjunt. 

 

Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 

adequada per a la nostra opinió d’auditoria. 

 

 



ESBORRANY D’INFORME D’AUDITORIA 

4 

 

Opinió 

 

En la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, 

la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de Mataró Maresme Digital S.L,. 

a 31 de desembre de 2014, així com dels seus resultats corresponents a l’exercici finalitzat 

en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta 

d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables continguts en aquest. 

 

Barcelona, ____ de ____ de 2015 

 

Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L. 

Nº ROAC S0206 

 

 

 

 

Maria Josep Arasa Alegre 
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INFORME D’AUDITORÍA DE COMPTES DEL CONSORCI DIGITAL 

MATARÓ MARESME CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2014 

 

I INTRODUCCIO  

 

Hem auditat els comptes anuals de Consorci Digital Mataró Maresme que 

comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2014, el compte del resultat 

econòmic-patrimonial, la liquidació del pressupost i la memòria corresponents a 

l'exercici anual acabat en aquesta data. 

Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del marc que preveu la disposició addicional 

vigèsima de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Aquesta disposició 

estipula que els consorcis estaran subjectes al control de l’Administració Pública a la 

qual estiguin adscrits i es sotmetran a una auditoria de comptes anuals.  

El President és responsable de la formulació dels comptes anuals de l'entitat d'acord 

amb el marc d'informació financera que es detalla a la nota 4.3. de la memòria adjunta i 

en particular d'acord amb els principis i criteris comptables, així mateix, és responsable 

del control intern que consideri necessari per permetre que la preparació dels 

esmentats comptes anuals estiguin lliures d'incorrecció material. 

Els comptes anuals a què es refereix aquest informe van ser formulats pel President en 

data 27 de març de 2015. 

 

II OBJETIU I ABAST DEL TREBALL: RESPONSABILITAT DELS 

AUDITORS  

 

La nostra responsabilitat és emetre una opinió sobre si els comptes anuals adjunts 

expressen la imatge fidel, basada en el treball realitzat d'acord amb les normes 

d'auditoria del sector públic. Aquestes normes exigeixen que planifiquem i executem 
l'auditoria per tal d'obtenir una seguretat raonable, encara que no absoluta, que els 

comptes anuals estan lliures d'incorrecció material. 

Una auditoria comporta l'aplicació de procediments per obtenir evidència adequada i 

suficient sobre els imports i la informació recollida en els comptes anuals. Els 

procediments seleccionats depenen del judici de l'auditor, inclosa la valoració dels 

riscos d'incorrecció material en els comptes anuals . En efectuar aquestes valoracions 

del risc, l'auditor té en compte el control intern rellevant per a la preparació i 

presentació raonable per part del gestor de comptes anuals, a fi de dissenyar els 

procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb 

la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat. Una 

auditoria també inclou l'avaluació de l'adequació dels criteris comptables i de la 

raonabilitat de les estimacions comptables realitzades pel gestor, així com l'avaluació 

de la presentació global dels comptes anuals. 

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base 

suficient i adequada per emetre la nostra opinió d'auditoria. 
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III OPINIÓ 

 

En la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes 

significatius, la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i de la liquidació del 

pressupost del Consorci Digital Mataró Maresme a 31 de desembre de 2014, així 

com dels seus resultats corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, de 

conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en 

particular amb els principis i criteris comptables i pressupostaris continguts en el 

mateix . 

 

Barcelona, ___de_____ de 2015 

Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L. 

 

 

Maria Josep Arasa Alegre 
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DOCUMENT RESUM DE FI DE MANDAT 

CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME 

MATARÓ-MARESME DIGITAL, SLU 

 

 

 

1. ORGANIGRAMA DEL SERVEI. ESTRUCTURA 

 

 

 

El Consorci Digital Mataró-Maresme és una entitat pública amb personalitat jurídica pròpia 

i plena capacitat per l’acompliment dels seus fins. El seu objecte és la gestió conjunta del 

canal públic de televisió digital local que correspon als ajuntaments que en són membres. 

 

President 

Responsable continuïtat: Jaume Dormuà 
+ producció espots 
+ tècnic m1tv 2.0 

Cap d’esports: Josep M. Spa 
+ gestor de grans comptes publicitat

PLE |  JUNTA GENERAL  |  CONSELL D’ADMINISTRACIÓ  |  COMISSIÓ EXECUTIVA 

Interventor Secretari 

CONSORCI DIGITAL MATARÓ-
MARESME  

MATARÓ-MARESME DIGITAL, SLU  

DIRECTOR DE PRODUCCIÓ I 
CONTINGUTS

Pep Andreu

DIRECTORA D’ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ ECONÒMICA 
Maria Ballester 

Cap d’àrea comptabilitat i administració: Isabel Matz 
Cap d’informatius: Oriol Debat
+ projecte fusió ràdio-televisió  
+ tutor de pràctiques 

Cap tècnic: Ferran Valls 
+ gestor venda de produccions 
+ tutor de pràctiques  

Comercial de publicitat: 
Neus Rodríguez 
+ gestió cobraments 

ALUMNAT EN 
PRÀCTIQUES

PROGRAMA DE 
VOLUNTARIAT 
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Es va consituir el 12.12.2006, integrat pels ajuntaments de Mataró, Premià de Mar, el Masnou, 

Vilassar de Mar, Argentona, Premià de Dalt, Alella, Montgat, Sant Andreu de Llavaneres, 

Vilassar de Dalt, Tiana, Teià, Cabrils, Sant Vicenç de Montalt, Cabrera de Mar i Caldes d’Estrac. 

 

Actualment conformen el Consorci Digital Mataró-Maresme els ajuntaments de Mataró, Caldes 

d’Estrac i Cabrera de Mar a més del Consell Comarcal del Maresme. 

 

El percentatge de participació dels ens membres en el Consorci ve determinat per l’article 7.4 

dels seus estatuts i és en funció de la població de dret. De tal manera que actualment és: 

 

Ens Habitants* Percentatge 

Cabrera de Mar 4.591 3% 

Mataró 124.144 90% 

Caldes d'Estrac 2.760 2% 

Consell Comarcal del Maresme   5,00% 

 Total: 131.495 100,00% 
(*) Segons padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2013 i l’acord aprovat pel Ple del Consorci de 
14.11.2014 

 

MATARÓ-MARESME DIGITAL és una societat mercantil de responsabilitat limitada i capital 

públic, consitituïda, com a soci únic, pel Consorci Digital Mataró-Maresme. La Societat està 

destinada a la gestió directa dels serveis de televisió de la demarcació que té atribuïts el 

Consorci, en virtut del que s’estableix en la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la 

Comunicació Audiovisual de Catalunya. 

 

m1tv, la televisió pública de Mataró i el Maresme, és el nom del canal de televisió 

producte de la gestió del servei audiovisual públic. Es sintonitza pel canal 24 de la TDT i es 

difon pel programa número 1 de múltiple digital local TL06B. 

 

 

2. ÍNDEX DE SERVEIS I FUNCIONS 

 

El servei públic de televisió digital local es du a terme mitjançant els següents òrgans i àrees: 

 

CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME: Titular del servei públic 

 

Òrgans de govern del Consorci: 

 

Presidència:  

Sr. Joan Mora Bosch, representant de l’Ajuntament de Mataró 
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Secretari: 

Sr. Santiago Pérez i Olmedo 

 

Interventor: 

Sr. Josep Canal Codina 

 

Ple: 

Ajuntament de Mataró, representat pel Sr. Joan Mora Bosch, president 

 

Ajuntament de Caldes d’Estrac, representat pel Sr. Joaquim Arnó i Porras, 

vicepresident primer 

 

Consell Comarcal del Maresme, representat pel Sr. Joaquim Fernández i Oller, 

vicepresident segon. 

 

Ajuntament de Cabrera de Mar, representat pel Sr. Joan Buxadé i de la Torre 

 

 

* L’Ajuntament d’Alella, representat per la Sra. Maria Isabell Nonell i Torras té incoat 

l’expedient de separació del Consorci 

 

Comissió Executiva: 

Sr. Joaquim Arnó Porras 

Sr. Joan Mora Bosch 

Sr. Joaquim Fernández i Oller 

Sr. Joan Buxadé i de la Torre 

 

Consell Consultiu i Assessor: 

 

Anna Salicrú Maltas Representant ERC 
Isabel Roig Casas Representant ICV EUiA 
Susanna Romero Soriano Representant CiU 
Esteve Terradas Yus Representant PSC 
José Luís Calzada Olmedo Representant PPC 
Francisco Avellaneda Joya Representant PxC 
Joan Jubany Lorente Representant de la CUP 
Ramon Fabregat Representant FAGEM 
Gonzalo Plata Jimenez Representant CCOO 
Jaume Teodoro Sadurní Representant de l'EUM/TCM 
Laia  Nonell Fernàndez Representant Omnium Cultural 
Diego Giraldez Gerez Representant UGT 
Silvestre Moreno del Álamo Representant de Confavc 
Judith Vives Bellalta Professional 
Marta Bellés Abad Professional 
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Cugat Comas Soler Professional 
Joan Catà Zaragoza Professional 
Fede Cedó Garcia Professional 
Joan  Mora i Bosch President 
 

 

MATARÓ-MARESME DIGITAL: Ens gestor del servei 

 

Òrgans de govern de Mataró-Maresme Digital, SLU: 

 

Junta General: 

Sr. Joan Mora Bosch, president 

Sr. Joaquim Arnó i Porras 

Sr. Joaquim Fernández i Oller 

Sr. Joan Buxadé i de la Torre 

 

Consell d’administració: 

Sr. Joaquim Arnó Porras, 

Sr. Joan Mora Bosch, 

Sr. Joaquim Fernández i Oller 

Sr. Joan Buxadé i de la Torre 

 

 

Serveis i funcions: 

 

Coordinació del Consorci i administració: 

 

En general, informa i fa el seguiment del desenvolupament diari del servei públic de televisió 

per assistir a les funcions del President, el Secretari i l’Interventor. 

 

En concret: 

- Gestió, control i supervisió de l’àrea econòmica del Consorci Digital Mataró-Maresme i 

la seva Societat mercantil MATARÓ-MARESME DIGITAL 

 

- Propostes i tramitació de compres, contractes i convenis de col·laboració per al 

Consorci i la Societat. 

 

- Preparació i assistència a les reunions de govern de les dues entitats, Plens, consells 

d’administració, comissions executives, consells assessors, etc... 
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- Coordinació i gestió dels programes d’alumnat en pràctiques i voluntariat 

col·laborador 

 

- Comptabilitat i facturació, tant del Consorci Digital Mataró-Maresme com de la seva 

societat mercantil MATARÓ-MARESME DIGITAL 

 

- Gestió de la correspondència, registres d’entrada i sortida de documents del Consorci 

i la Societat i tasques d’arxiu i control d’expedients administratius. 

 

- Atenció al públic, recepció i gestió de la centraleta telefònica a les oficines comunes 

del Consorci i la Societat. 

 

Coordinació de la Televisió: 

 

Té encomanada la responsabilitat operativa del servei públic de televisió, entre altres la 

direcció dels informatius, la programació i la coordinació tècnica del mitjà vetllant per 

l’acompliment dels objectius i les missions del servei públic, sota la direcció del director-

gerent.  En concret, les funcions són: 

 

- Representar el de continguts i programació del mitjà de comunicació, especialment 

davant la Xarxa de Televisions Locals i les entitats consorciades. 

 

- Control i supervisió de la producció audiovisual, de l’equip humà, material i de les 

tecnologies necessàries per a dur-lo a terme 

 

- Supervisió i control de l’activitat comercial, especialment de l’atenció i captació de 

clients i planificació d’estratègies comercials de publicitat i propostes per a la venda de 

drets d’explotació, que es gestionen conjuntament amb la coordinadora tècnica. 

Des d’agost de 2014, el cap de continguts ha assumit una part de les tasques 

corresponents a la coordinació de la televisió; així, actualment, realitza les següents: 

 

 

Àrea de programes: 

 

Funcions: 

- Proposar, planificar i supervisar els continguts audiovisuals que configuren la 

programació del mitjà i donar suport a la producció executiva 

 

- Confeccionar la graella de programació setmanal i per temporades. 
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- Gestiona l’intercanvi de continguts amb la xarxa de televisions locals mitjançant el 

sistema XipTv. 

 

 

Àrea tècnica: 

Les seves funcions són les de definir i gestionar les infraestructures tècniques i el seu 

manteniment i actualització, que han de fer possibles un mitjà audiovisual multiplataforma i 

per tant l’acompliment del servei públic audiovisual d’acord amb les línies marcades per la 

direcció i els òrgans de govern. 

 

Ralitza les següents tasques: 

 

- Gestió i supervisió de les tecnologies necessàries per a dur el terme el servei de 

televisió en tota la seva dimensió multiplataforma (radiodifusió i Internet). 

 

- Planificació i disposició d’equipaments i tecnologies per a produccions en directe. 

 

- Gestió i control de l’ofimàtica, xarxes, dades i telefonia. 

 

- Gestió i control de l’ocupació i lloguer del plató i equipaments així com assistència i 

assessorament tècnic a alumnes en pràctiques 

 

- Tasques de realitzador per a produccions audiovisuals, tant de la programació 

ordinària com per a encàrrecs externs. 

 

- Gestió, assistència i producció a la venda de drets d’explotació, que es gestionen 

econòmicament conjuntament amb la coordinadora tècnica. 

 

Àrea d’informatius: 

 

Sota la direcció del coordinador de la TV, té encomanada la responsabilitat de la definició i la 

gestió de la línia informativa de servei públic de televisió, això inclou la coordinació de tots els 

recursos a l’abast per garantir la informació de proximitat, l’actualitat de la comarca i dels 

seus municipis, així mateix, també es fa càrrec de la gestió operativa dels informatius i la 

programació vinculada i per tant de tots els recursos tècnics i humans que fan possible la 

informació de proximitat i servei públic del mitjà. 

 

Concretament: 

- Decideix, juntament amb el cap de continguts, la programació informativa 

generalista diària. 
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- Coordina l’equip que realitza els enregistraments i tasques periodístiques diàries 

per als programes informatius. 

 

- Realitza tasques de periodista, ENG, muntatge, locució i redacció. 

 

- Realitza les tasques de tutoria de l’alumnat en pràctiques 

 

- Presenta el programa informatiu diari. 

 

- Gestiona i supervisa els continguts al web del mitjà. 

 

Àrea d’esports: 

 

Gestió operativa de la informació esportiva i la programació vinculada, i per tant de tots els 

recursos tècnics i humans que fan possible la informació de proximitat i servei públic del mitjà, 

al mateix nivell que ho feia el responsable d’informatius. 

 

Concretament, realitza les següents tasques: 

 

- Decideix la programació de continguts esportius (informacions diàries, programa 

setmanal i retransmissions). 

 

- Coordina l’equip que realitza els enregistraments i tasques periodístiques esportives. 

 

- Realitza tasques de periodista esportiu, ENG, muntatge, locució i redacció. 

 

- Gestiona i supervisa els continguts al web del mitjà. 

 

- Assumit les tasques d’activitat comercial, atenció i captació de clients i planificació 

d’estratègies comercials de publicitat, conjuntament amb la comercial. 

 

L’àrea d’informatius generalistes i esportius, així com les produccions audiovisuals especials i 

per encàrrec es reforcen mitjançant la contractació de serveis professionals externs i compte 

amb la col·laboració de personal voluntari i en pràctiques. Sense aquest reforç i col·laboració, 

l’elaboració del conjunt de continguts actual no seria possible. 

 

Àrea publicitat: 

 

Realitza la gestió comercial del mitjà, la qual cosa inclou el desenvolupament dels objectius 
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d’ingressos publicitaris, espònsors i patrocinis, que facin possible el desenvolupament del mitjà 

d’acord amb els objectius anuals fixats. Actualment està desenvolupant un pla estratègic 

comercial i de venda conjunta d’espais publicitaris per a televisió i ràdio que comprèn: 

- Analitzar els dos àmbits mediàtics, els seus productes i  el seu mercat  

- Identificar els punts de confluència per a la cerca de clients 

- Crear oportunitats d’estalvi en l’estructura comercial i de gestió  

- Elaborar una proposta de preus, tarifes i promocions  

- Proposar als òrgans de govern d’ambdues entitats un sistema de repartiment de 

costos i beneficis 

- Atenció particular a clients i possibles clients, si s’escau presencialment i a domicili 

- gestió de les comandes, la facturació i supervisió del cobrament 

 

 

3. ÍNDEX DE NORMATIVA I REGLAMENTS 

 

- Estatuts del Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública de la 

demarcació de Mataró (Programa núm. 1 canal múltiple 24 – TL06B) Consorci Digital 

Mataró-Maresme (BOP Barcelona núm 114 de 13.5.2009 pàg.160 i ss.) 

 

- Reglament d’Organització i Funcionament del servei públic audiovisual del Consorci 

Digital Mataró - Maresme per a la gestió de la televisió digital local pública canal 

múltiple de la demarcació Mataró – Maresme Sud 

 

- Estatuts de Mataró-Maresme Digital, SLU (BOP Barcelona núm 290 de 4.12.2009 

pàg.140 i ss.) 

 

- Instruccions Internes de Contractació aplicables a Mataró-Maresme Digital, SLU. Tenen 

per objecte la regulació dels procediments de contractació de Mataró-Maresme Digital, 

SL, (en endavant referida com l’entitat”) respecte dels contractes no subjectes a 

regulació harmonitzada, de conformitat amb l’establert a l’article 175 de la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic 

 

- Plec de clàusules administratives generals de contractació de caràcter estàndard 

aplicables als contractes de serveis, de subministraments, a altres contractes 

administratius i als privats elaborat per la Diputació de Barcelona.  

 

- Plec de clàusules administratives generals de contractació de caràcter estàndard 

aplicables als contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obres públiques 

elaborat per la Diputació de Barcelona.  
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En quant al marc legal i normatius que afecten a la gestió del servei públic de televisió local, 

tant pel que fa a la seva estructura administrativa, com per l’objecte del servei i la seva 

naturalesa: 

- Acord del Govern de la Generalitat de 4 d'abril de 2006 

- Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya  

- Llei 41/1995, de 22 de desembre, de televisió local per ones terrestres 

- Llei 10/2005, de 14 de juny, de mesures urgents per l'impuls de la televisió digital 

terrestre, de la liberalització de la televisió per cable i del foment del pluralisme 

- Reial decret 439/2004, de 12 de març, pel qual s'aprova el Pla tècnic nacional de la 

televisió digital local, que conté el Pla Tècnic de la TDT local 

 

4. TEMES A RESOLDRE EN ELS PROPERS MESOS 

 

• Principalment, de realitzar amb urgència actuacions de millora en les instal·lacions de 

climatització en la seu del Consorci Digital Mataró-Maresme. Consistiran en l’aïllament de 

les dues façanes de vidre de la seu del Consorci, que actualment multipliquen la 

temperatura exterior creant un ambient de temperatures molt altes, no aptes per un 

entorn de treball. Així mateix, afegir un reforç dels aparells de climatització ara existents. 

Segons la proposta d’actuacions que es disposa, es tractaria de valorar aquesta la 

contractació sota la modalitat de contracte menor d’obres per a la instal·lació en edificis 

d'aïllament tèrmic. 

 

• Finalitzar la separació de l’Ajuntament d’Alella, expedient incoat en el passat Ple de 14 de 

novembre de 2014  amb un acord en el que també es va aprovar el model de conveni, els 

factors que determinen la quota de separació i es va facultar al Sr. President per a la 

signatura de quants documents siguin necessaris. Havent aprovat el Compte General de 

2014, s’ha pogut calcular havent aprovat el Compte General, es pot determinar l’import de 

la quota que és: 

 

 IMPORT TOTAL 3,96% aplicat per a Alella 

PRÉSTECS 323.011,37 12.791,18

PATRIMONI NET -99.649,51 -3.946,51

QUOTA DE SEPARACIÓ: 16.739,69
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INFORMACIÓ ECONÒMICA. 

 

Resultat Pressupostari de l’exercici 2014: 

 IMPORTS 

 

1.- DRETS RECONEGUTS 

2.- OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 

3.- RESULTAT PRESSUPOSTARI  

4.- CRÈDITS GASTATS FINANÇATS AMB ROMANET DE 
      TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 

5.- DESVIACIONS DE FINANÇAMENT NEGATIVES DE L’EXERCICI 

6.-DESVIACIONS DE FINANÇAMENT POSITIVES DE L’EXERCICI  

 
7.- RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT  

 

468.062,29 

 459.138,01 

 

 

 

 
 

9.115,36 

0,00 

0,00 
 

 

 

 

 

8.924,28 

 

 

 

 
 

18.039,64 

Romanent de tresoreria: 

 2014 2013 
 IMPORTS IMPORTS 
1 (+)     
FONS LÍQUIDS 28.516,64  35.506,98 

     
2 (+)     
DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L'EXERCICI 50.256,21  78.838,52 

DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS  CORRENT 25.976,91  72.040,99 
DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS TANCATS  6.797,53 

D'ALTRES OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES 24.279,30   
MENYS = SALDOS  DE DUBTOS COBRAMENT    

MENYS = INGRESSOS EFECTUATS, PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA    
     
3 (-)    
CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L'EXERCICI 67.530,75  105.230,14 

DEL PRESSUPOST DE DESPESES  CORRENT 24.983,90  53.623,33 
DEL PRESSUPOST DE DESPESES TANCATS  48.212,38 

D'ALTRES OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES 42.546,85  3.394,43 
MENYS = PAGAMENTS EFECTUATS PENDENTS D'APLICACIÓ   

     
I. ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS (1+2-3) 11.242,10 9.115,36 
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 0,00  0,00 
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 0,00  0,00 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)     (I-II-III) 11.242,10  9.115,36 
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Endeutament: 

      2011 2012 2013 2014 

    CONSORCI TDT TOTAL PERÍODE 
INTERESSOS   12.681,60 € 8.475,19 € 3.130,19 € 2.559,06 € 26.846,04 € 

AMORTITZACIÓ   115.836,85 € 118.783,07 € 121.895,53 € 122.562,96 € 479.078,41 € 
128.518,45 € 127.258,26 € 125.025,72 € 125.122,02 € 505.924,45 € 

Préstec 1 2011 2012 2013 2014 TOTAL PERIODE 
INTERESSOS   11.491,32 € 7.539,45 € 2.626,98 € 2.144,44 € 23.802,19 € 

AMORTITZACIÓ   109.572,37 € 112.319,49 € 115.173,78 € 115.754,69 € 452.820,33 € 
121.063,69 € 119.858,94 € 117.800,76 € 117.899,13 € 476.622,52 € 

Préstec 2 2011 2012 2013 2014 TOTAL PERIODE 
INTERESSOS   1.190,28 € 935,74 € 503,21 € 414,62 € 3.043,85 € 

AMORTITZACIÓ   6.264,48 € 6.463,58 € 6.721,75 € 6.808,27 € 26.258,08 € 
7.454,76 € 7.399,32 € 7.224,96 € 7.222,89 € 29.301,93 € 

 



CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME 
 
Es presenta l’execució pressupostària a 30.04.2015 a partir de dades reals i comparades amb el pressupost aprovat inicialment per l’exercici 2015, les dades 
obtingudes del 1r trimestre de l’exercici i les previsions a final d’any. 
 
De l'01/01/2015 al 31/03/2015

PRESSUPOST DE DESPESES

Classificació Crèdits inicials Crèdits totals Obligacions reconegudes % Inicial/Ob. Previsió tancament var tanc-ini

Capítols
1 De personal 85.482,99 85.482,99 18.249,63 21,35% 85.482,73 -0,26
2 De béns corrents i serveis 83.370,82 83.370,82 13.200,86 15,83% 83.370,82 0,00
3 Financeres 2.200,00 2.200,00 485,59 22,07% 2.100,00 -100,00

4 Transferències corrents 131.135,21 131.135,21 119.760,21 91,33% 131.135,21 0,00
5 Fons de contingència 1.507,98 1.507,98 0,00 0,00%
Total d´operacions corrents: 303.697,00 303.697,00 151.696,29 30,12% 302.088,76 -1.608,24

6 Inversions reals 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

8 Actius financers 0,00 650,74 650,74 1.301,48 1.301,48
9 Passius financers 124.500,00 124.500,00 30.823,04 24,76% 124.500,00 0,00
Total d´operacions de capital: 124.500,00 125.150,74 31.473,78 24,76% 125.801,48 1.301,48

TOTAL DESPESES 428.197,00 428.847,74 183.170,07 27,44% 427.890,24 -306,76

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Classificació Previsions inicials Previsions definitives Drets nets % Inicial/Ob. Previsió tancament var tanc-ini
Capítols

3 Taxes, preus pùblics i altres ingressos 0,00

4 Trasferències corrents 399.271,00 399.271,00 331.408,88 83,00% 399.271,00 0,00

5 De béns corrents i serveis 28.926,00 28.926,00 7.231,50 25,00% 28.926,00 0,00
Total d´operacions corrents: 428.197,00 428.197,00 338.640,38 54,00% 428.197,00 0,00

8 Actius financers 650,74 650,74 650,74 650,74

Total d´operacions de capital: 650,74 650,74 650,74 650,74
TOTAL INGRESSOS 428.197,00 428.847,74 339.291,12 54,00% 428.847,74 650,74

2015

 
 
 
 
 



Els ingressos, 
 

Transferències corrents. Execució del 83% Correspon a les quotes de participació dels membres consorciats. L'estat d'execució es troba molt per sobre en 
percentatge  donat que a l'Ajuntament de Mataró, el membre amb major aportació, ha reconegut la totalitat de la seva aportació a principis de l’exercici, que es 
un total de 311.120,33.-€.. L’Ajuntament distribueix els pagaments líquids en funció de les necessitats de tresoreria, mes a mes, del Consorci. 
 
Aplicació Previsions inicials Prev Def Drets nets Der/Prev Ingressos

AJUNTAMENT DE MATARÓ 311.120,33 311.120,33 311.120,33 100% 93.000,00

AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR 10.970,54 10.970,54 3.656,78 33% 2.742,56

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC 6.679,22 6.679,22 2.226,34 33%

CONSELL COMARCAL DEL MARESME 21.215,00 21.215,00 0,00 0%

AMORTITZACIO AJUNTAMENT D'ARGENTONA 5.977,52 5.977,52 1.491,97 25% 1.491,97

AMORTITZACIO AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT 2.613,69 2.613,69 652,35 25% 652,35

AMORTITZACIO AJUNTAMENT DE PREMIA DE DALT 4.155,16 4.155,16 4.155,16 100%

AMORTITZACIO AJUNTAMENT DE TEIA 3.639,08 3.639,08 908,29 25%

AMORTITZACIO AJUNTAMENT DEL MASNOU 11.804,96 11.804,96 2.946,48 25%

AMORTITZACIO AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES5.202,23 5.202,23 1.298,45 25% 1.298,45

AMORTITZACIO AJUNTAMENT DE TIANA 3.902,12 3.902,12 973,84 25%

AMORTITZACIO AJUNTAMENT DE CABRILS 3.138,84 3.138,84 783,44 25% 783,44

AMORTITZACIO AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT 3.901,65 3.901,65 1.195,45 31%

AMORTITZACIO AJUNTAMENT D'ALELLA 4.950,66 4.950,66

TOTAL 399.271,00 399.271,00 331.408,88 83% 99.968,77  
 
Ingressos patrimonials. Execució del 25%, aquests ingressos es corresponen a la cessió de l’equipament del plató a Tecnocampus, com a contraprestació de 
serveis, regulats al conveni de cooperació entre ambdues entitats. És lleugerament inferior perquè a la data de l’informe no s’han comptabilitzat els ingressos 
corresponents al mes de març. 
 
 
 
 
 
 
 



Les despeses, 
 
- Despeses personal: Execució del 21,35%. Presenta una execució lleugerament baixa, però es preveu s’executi en la seva totalitat a final d’any.  
 
- Despeses béns corrents i serveis: Execució 15,83%. L’execució d’aquest capítol és baixa perquè no s’ha rebut fins a la data la facturació per a 
l’assegurança de les instal· lacions. Es preveu que finalment s’executi en la seva totalitat. 
 
- Despeses financeres: Execució 22,07%. Aquest capítol incorpora la despesa dels interessos dels préstecs. Es preveu que s’executi en la seva totalitat a final 
d’any. 
 
- Transferències corrents: Execució 91,33%. Corresponen principalment a l’aportació del Consorci a la Societat per a la Gestió del Servei (119.760,21€). El 
Consorci ha reconegut tota l’aportació al més de gener liquidant les quantitats a la Societat en funció de les seves necessitats de tresoreria mes a mes. 
L’execució del pressupost de la Societat aquest primer trimestre de l’any segueix les previsions de la següent manera: 
 



Inicial

ACUMULAT 

31 MARÇ Prev. Tanc var tanc-ini

Import net de la xifra de negocis 239.671,98 51.846,28 237.436,51 218.181,81 -2.235,47

7050 Previsió d'ingressos 0,00 0,00

7051 Clientes per publicitat 45.000,00 8.249,75 32.999,00 35.000,00 -12.001,00

7052 Clients per patrocini 16.000,00 2.554,67 10.218,68 9.300,00 -5.781,32

7053 Clients serveis audiovisuals 64.070,59 10.499,95 41.999,80 60.000,00 -22.070,79

7054 Clients prod i drets explo 14.550,00 14.627,04 58.508,16 14.550,00 43.958,16

7055 Clients per publ ens públics 70.000,00 15.914,87 63.659,48 67.656,71 -6.340,52

7056 Serveis convenis TCM 30.051,39 0,00 30.051,39 31.675,10 0,00

7061 Descomptes per vendes 0,00

Aprovisionaments -113.435,48 -25.769,29 -111.166,68 -112.740,28 2.268,80

6028 Material oficina -2.000,00 -276,33 -1.105,32 540,00 894,68

6070 Treballs realitzats per altres empreses -111.435,48 -25.492,96 -110.061,36 -113.280,28 1.374,12

Transport i difusió de senyal Abertis -21.015,48 -28.216,56 -21.015,48 -7.201,08

Serveis Audiovisuals: -90.420,00 -81.844,80 -92.264,80 8.575,20

Professionals autònoms: -80.000,00 -81.844,80 -81.844,80 -1.844,80

Altres productores: -6.000,00 0,00 -6.000,00 6.000,00

Drets d'autor: -4.420,00 0,00 -4.420,00 4.420,00

Altres ingressos d'explotació 119.760,21 119.810,21 120.060,21 120.060,21 300,00

7400 Subvencions donacions i llegats de l'explot 119.760,21 119.760,21 119.760,21 119.760,21 0,00

7940 Reversió deteriorament de crèdit 50,00 300,00 300,00 300,00

Despeses personal -174.456,71 -30.523,01 -170.702,32 -143.067,92 3.754,39

Altres despeses d'explotació -67.940,00 -13.389,73 -53.558,92 -67.940,00 14.381,08

Amortització -3.600,00 -780,12 0,00 -3.600,00 3.600,00

6280 Amortització de l'inmobilitzat material -3.600,00 -780,12 0,00 3.600,00

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 0,00 101.194,34 22.068,80 10.893,82 22.068,80

Prev. Tanc + 

ajustaments

 
- Actius financers: Tant el corresponent a ingressos com a despeses corresponen a bestretes de personal. Es preveu que quedin equilibrats a final de l’exercici. 
 
- Passius financers: Execució 24,76% la despesa es correspon a les amortitzacions dels dos préstecs. L’execució lleugerament baixa és deguda a què a la data 
del informe no s’han comptabilitzat els pagaments corresponents al mes de març. 
 
 



Sociedad:

Entidad:

NIF: CNAE:

Fecha de aprovación de los Estados financieros iniciales:

Previsión Inicial 

2015

Estimaciones 

actuales cierre 

ejercicio

Situación fin 

trimestre 

vencido

31/XII/2014 

(estimado)

Cuadro D1: BALANCE

ACTIVO

Cuentas A) ACTIVO NO CORRIENTE 319.423,29 €           319.423,29 €        361.380,74 €        370.169,39 €      

I. Inmobilizado intangible 310.996,73 €           310.996,73 €        349.375,03 €        359.556,62 €      

200,201,(2801),(2901) Desarrollo

206,(2806),(2906) Aplicaciones informáticas

209 Anticipos

202,203,204,205,(2802),(2803),(2805),(2902),(2903),(2905),(2800),(2900) Resto del inmobilizado intangible 310.996,73 €           310.996,73 €        349.375,03 €        359.556,62 €      

II. Inmobilizado material 8.426,56 €               8.426,56 €            12.005,71 €          10.612,77 €        

201,(2910) Terrenos

239 Anticipos

211,212,213,214,215,216,217,218,219,230,231,232,233,237,(281),(2911), Resto del inmobilizado material 8.426,56 €               8.426,56 €            12.005,71 €          10.612,77 €        

(2912),(2913),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919)

III. Inversiones inmobiliarias

220,(2920) Terrenos

221,(282),(2921) Construcciones

2403,2404,2413,2414,2423,2424,(2493),(2494),(293),(2943),(2944),(2953) IV. Inversiones de empresas del grupo y asociadas a largo plazo

(2954)

2405,2415,2425,250,251,252,253,254,255,258,26,(2495),(259),(2945) V. Inversiones financieras a largo plazo

(2955),(297),(298)

474 VI. Activos por impuestos diferidos

VII. Deudores comerciales no corrientes

B) ACTIVO CORRIENTE 122.446,18 €           122.446,18 €        112.110,14 €        127.463,10 €      

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

Inmobilizado

580,(5990)   Terrenos

  Resto de inmobilizado

581,582,(5991),(5992) Inversiones financieras

583,584,(5993),(5994) Existencias y otros activos

II. Existencias

30,31,32,33,34,35,36,(39)   Existencias

407   Anticipos

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 100.252,32 €           100.252,32 €        98.446,45 €          105.541,94 €      

430,431,432,433,434,435,436,  Clientes por ventas y prestaciones de servicios 30.252,32 €             30.252,32 €          20.528,92 €          34.797,27 €        

(437),(490),(4933),(4934),(4935)

5580  Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

44,460,470,471,472,544,5531,5533  Otros deudores 70.000,00 €             70.000,00 €          77.917,53 €          70.744,67 €        

5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334,5343,5344,5353,5354,5523 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

5524,(5393),(5394),(593),(5943),(5944),(5953),(5954)

5305,5315,5325,5335,5345,5355,540,541,542,543,545,546,547,548,551 V. Inversiones financieras a corto plazo

Correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2015

Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o a alguna de sus 

adaptaciones sectoriales.



5525,5590,5593,565,566,(5395),(549),(5945),(5955),(597),(598)

480,567 VI. Periodificaciones a corto plazo

57 VII. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes 22.193,86 €             22.193,86 €          13.663,69 €          21.921,16 €        

TOTAL ACTIVO (A+B) 441.869,47 441.869,47 473.490,88 497.632,49

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Cuentas A) PATRIMONIO NETO 357.869,47 €           357.869,47 €        433.367,54 €        406.429,36 €      

A.1) Fondos propios 41.480,67 €             41.480,67 €          78.870,05 €          41.480,67 €        

 I. Capital 41.228,35 €             41.228,35 €          41.228,35 €          41.228,35 €        

100,101,102 41.228,35 €             41.228,35 €          41.228,35 €          41.228,35 €        

(1030),(1040)  

110 II. Prima de emisión

112,113,114, III. Reservas 252,32 €                  252,32 €               86,13 €                 86,13 €               

115,119

(108),(109) IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

120,(121) V. Resultado de ejercicios anteriores 166,19 €               1633,02

118 VI. Otras aportaciones de socios

129 VII. Resultado del ejercicio 37.389,38 €          166,19 €             35922,55

(557) VIII. (dividendo a cuenta) 37555,57

111 IX. Otros instrumentos de patrimonio neto 1633,02

133,1340,137.135,136 A.2) Ajustes por cambio de valor

130,131,132 A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 316.388,80 €           316.388,80 €        354.497,49 €        364.948,69 €      

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00

I. Provisiones a largo plazo

140 Provisión por retribuciones al personal

143 Provisión por desmantelamiento, retiro o ehabilitación del inmobilizado

141,142,145,146,147 Otras provisiones

II. Deudas a largo plazo

177,178,179 Obligaciones y otros valores negociables

1605,17 Deudas con entidades de crédito

1625,174 Acreedores por arrendamientos financieros

1615,1635,171,172,173,175,176,180,185,189 Otras deudas a largo plazo

1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

479 IV. Pasivos por impuesto diferido

181 V. Periodificaciones a largo plazo

VI. Acreedores comerciales no corrientes

VII. Deuda con características especiales a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE 84.000,00 €             84.000,00 €          40.123,34 €          91.203,13 €        

585,586,587,588,589 I. Pasivos  vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Provisiones a corto plazo

5290  Provisión por retribuciones al personal

5293  Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado

499,5291,5292,5294,5296,5297  Otras provisiones

III. Deudas a corto plazo 52.000,00 €             52.000,00 €          -  €                     52.043,45 €        

500,501,505,506 Obligaciones y otros valores negociables

5105,520,527 Deudas con entidades de crédito

5125,524 Acreedores por arrendamientos financieros

194,509,5115,5135,5145,521,522,523,525,526,528,551,5525,5530,5532 Otras deudas a corto plazo 52.000,00 €             52.000,00 €          52.043,45 €        

555,5565,5566,5595,5598,560,561,569,(1034),(1044),(190),(192)

5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,5144,5523,5524,5563,5564 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

5564

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 32.000,00 €             32.000,00 €          40.123,34 €          39.159,68 €        

400,401,403,404,405,(406)   Proveedores 17.000,00 €             17.000,00 €          24.952,26 €          21.150,46 €        



41,438,465,466,475,476,477   Otros acreedores 15.000,00 €             15.000,00 €          15.171,08 €          18.009,22 €        

485,568 V. Periodificaciones a corto plazo

VI. Deuda con características especiales a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 441.869,47 441.869,47 473.490,88 497.632,49

 (  ) Existe imposibilidad de comunicar los estados financieros inciales de la Entidad (1)

Observaciones de la Intervención a la información de Estados financieros que se comunica de la entidad o motivos que imposibilitan la omunicación de éstos:

Notas:

(1) Cuando exista imposibilidad de comunicar el presupuesto de la entidad se marcará la casilla y en observaciones se excplicará esta cirscumstancia



PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2015

Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de 

Contabilidad de la empresa española o a alguna de sus adaptaciones sectoriales.

Sociedad:

Entidad:
NIF:

Previsión Inicial 

2015

Estimaciones 

actuales cierre 

ejercicio

Situación fin 

trimestre vencido

31/XII/2014 

(estimado)

A) OPERACIONES CONTINUADAS
700,701,702,704,705,(706),(708),(709) 1. Importe neto de la cifra de negocios. 79.275,00 €           79.275,00 €           19.408,96 €           75.650,63 €     

71*, 7930, (6930) 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
73 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.

4. Aprovisionamientos.
(600),6060,6080,6090,610* a) Consumo de mercaderías.

(601),(602),6061,6062,6081,6082,6091,6092,611*,612* b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.

(607) c) Trabajos realizados pro otras empresas.

(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.

5.Otros ingresos de explotación. 370.305,00 €         370.305,00 €         118.150,00 €         369.561,15 €   
75 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.

740,747 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 370.305,00 €         370.305,00 €         118.150,00 €         369.561,15 €   

6. Gastos de personal. 200.528,94 €-         200.528,94 €-         42.414,66 €-           194.565,32 €-   
(640),(641),(6450) a) Sueldos, salarios y asimilados. 200.528,94 €-         200.528,94 €-         42.414,66 €-           150.668,64 €-   

(642),(643),(649) b) Cargas sociales. 43.896,68 €-     

(644),(6457),7950,7957 c) Provisiones.

7. Otros gastos de explotación. 246.864,85 €-         246.864,85 €-         58.024,63 €-           234.005,83 €-   
(62) a) Servicios exteriores. 246.364,85 €-         246.364,85 €-         58.024,63 €-           231.061,44 €-   

(631),(634),636,639 b) Tributos. 500,00 €-                500,00 €-                634,32 €-          

(650),(694),(695),794,7954 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. 2.310,07 €-       

(651),(659) d) Otros gastos de gestión corriente.

8. Amortización de inmovilizado. 50.746,10 €-           50.746,10 €-           10.998,00 €-           43.991,99 €-     
(680) a) Amortización del inmobilizado intangible. 10.181,59 €-           40.726,35 €-     

(681) b) Amortización del inmobilizado material. 816,41 €-                3.265,64 €-       

(682) c) Amortización de las inversiones inmobiliarias.

746 9. Imputación de subvenciones de inmobilizado no financiero y otras. 48.559,89 €           48.559,89 €           10.451,20 €           41.804,77 €     
7951,7952,7955,7956 10. Excesos de provisiones 816,51 €                188,40 €          

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 110,22 €          
a) Deterioros y pérdidas.

(690),790      Del inmobilizado intangible

(691),791      Del inmobilizado material

(692),792      De las inversiones financieras

b) Resultados por enajenaciones y otras.

(670),770      Del inmovilizado intangible

(671),771      Del inmovilizado material

(672),772      De las inversiones financieras

774 12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios
12a. Subvenciones concedidas y transferidas realizadas por la entidad
* al sector público local de carácter adminitrativo

* al sector público local de carácter empresarial o fundacional

* a otros

13. Otros resultados
(678) Gastos excepcionales

Cuadro D2: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Previsión Inicial 

2015

Estimaciones 

actuales cierre 

ejercicio

Situación fin 

trimestre vencido

31/XII/2014 

(estimado)

Cuadro D2: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

778 Ingressos excepcionales

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13) -  €                     -  €                     37.389,38 €           14.752,03 €     
14. Ingresos financieros. -  €               

760 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.

761,762,767,769 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.

746 c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero.

15. Gastos financieros.
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),(6640),(6641), a) Por deudas con empresas del grupo y asociados

(6650),(6651),(6654),(6655)

(6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623),(6624),(6642) b) Por deudas con terceros

(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)

(660) c) Por actualización de provisiones.

(663),763 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.
(668),768 17. Diferencias de cambio.

(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),(699) 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
766,776,775,796,797,798,799

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) -  €                     -  €                     -  €                     -  €               
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -  €                     -  €                     37.389,38 €           14.752,03 €     

(6300)*,6301*,(633),638 20. Impuestos sobre beneficios
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENDE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) -  €                     -  €                     37.389,38 €           14.752,03 €     

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos

A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO (A.4+21) -  €                     -  €                     37.389,38 €           14.752,03 €     
*su signo puede ser positivo o negativo



Dotación de plantillas y retribuciones

 (se cumplimentará un cuadro por cada uno de los sectores de actividad de la Entidad)

Entidad: 

Sectores a considerar:

Administración General y resto de sectores

Sector Asistencia social y dependencia

Sector Sanitario (personal que presta servicio en las instituciones del Servicio Nacional de Salud)

Educativo Universitario (personal que presta servicios en univesidades)

Educativo no universitario (personal que presta servicios en centros de docencia no universitarios)

Administración de Justicia (personal que presta servicios en juzgados y tribunales)

Datos de plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sector: (2) (2)

Nº total de efectivos: (3) 6 (3)

Importe total de gastos: (4) 42.414,66 €                          (4)

Gastos distribuidos por grupos de personal (importes en €)

Grupo de personal Nº efectivos Suledos y salarios Retribución variable Planes de pensiones Otras retribuciones Total retribuciones

Organos de Gobierno -  €                      

Máximos responsables 1 12.032,79 €                  12.032,79 €           

Resto de personal directivo -  €                      

Laboral contrato indefinido 5 19.575,34 €                  19.575,34 €           

Laboral duración determinada

Otro personal -  €                      

Total (5) 6 31.608,13 €                  0 0 0 31.608,13 €           (5)

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto Importe

Acción social

Seguridad Social 10.806,53 €      

Total gastos comunes 10.806,53 €      (6)

Observaciones:

Notas:

(2) Campo de selección para que el usuario seleccione el sector para el que va a introducir/actualizar/consultar información

(3) Se corresponde con el "total-número de efectivos" que aparece en el cuadro (5)

(4) Se corresponde con el "total-total de retribuciones" que aparece en el cuadro (5) + "total gastos comunes" (6)

Retribuciones distribuidas por grupos



                

 

DOCUMENT FINAL DE MANDAT 2015 MATARÓ AUDIOVISUAL, EPE 
 

  
-Organigrama de MATARÓ AUDIOVISUAL 

 
-Serveis que l’integren:  

 Mataró Ràdio 
 

-Normativa, reglaments: 

 Estatuts de Mataró Audiovisual. 
http://mataroradio.cat/sites/default/files/ESTATUTSMATAROAUDIOVISUALDEF.pdf 

 Reglament de funcionament intern i de participació de l’emissora municipal  
http://mataroaudiovisual.cat/img_not/020121221130108.pdf 

 Instruccions internes de contractació de Mataró Audiovisual 

 Conveni de Cooperació M1tv – Mataró Ràdio 

 Protocol General de Serveis de la Xarxa Audiovisual local 
 

 
-Temes importants que estaran pendents de resoldre a juny 2015. 
El principal tema a resoldre és la convocatòria del concurs de la programació bàsica de Mataró 
Ràdio, que es va convocar al febrer  i desconvocar el passat mes març, davant de la proximitat 
de les Eleccions municipals i per resoldre la qüestió de fons de la possible gestió conjunta dels 
mitjans de comunicació públics audiovisuals.  
L’acord que va prendre el Consell d’Administració de Mataró Audiovisual, en sessió 
extraordinària del 9 de març és el següent: 

- Ratificar la Resolució del President de Mataró Audiovisual de renuncia a la 
celebració del contracte de la gestió de la programació bàsica de Mataró Ràdio, per 
les raons d’interès públic explicitades a l’Informe del Coordinador general de 
l’Ajuntament de Mataró. 

http://mataroaudiovisual.cat/img_not/020121221130108.pdf


                

 

- En base a l’Informe de la Secretaria General núm. 3/2015, relatiu al assumpte de 
contractació de la gestió de la programació de la ràdio formalitzat entre l’Entitat 
Pública Empresarial Mataró Audiovisual i la mercantil Compagina, SA, aplicar la 
figura de la tàcita reconducció, entenent que el contracte amb Compagina SL. queda 
prorrogat de forma tàcita per terminis mensuals. En el ben entès que aquesta 
solució és conjuntural amb vistes a la licitació i adjudicació del contracte de gestió 
de la programació bàsica de Mataró Ràdio que correspondrà decidir al Consell 
d’Administració de MA resultant de les noves eleccions municipals de maig de 2015. 

 
-Previsió de temes que s’hauran d’afrontar durant el 2on trimestre del 2015. 

 El Contracte de la programació básica de Mataró Ràdio 

 Definició del model a seguir amb m1tv. 
 

-Índex de contractes de serveis, concessions demanials, o gestió de serveis públics en vigor. 

 Contracte amb l’empresa Compagina, per a la programació bàsica, que acaba el 
31/7/2015 i que està tàcitament prorrogat per terminis mensuals, mentre no es resol 
la contractació. 

 Contracte amb La Xarxa, per a producció del programa Valors a l’alça, fins el 31 de 
juliol de 2015. Programa que es realitza mitjançant l’entitat Valors. 

 Protocol amb La Xarxa Audiovisual Local, aprovat pel Consell d’Administració de 

Mataró Audiovisual el 10 d’octubre de 2013, un ens públic creat amb el compromís 
d’impulsar i garantir la sostenibilitat dels mitjans audiovisuals de proximitat, 
proporcionant els recursos i promovent totes aquelles iniciatives que facilitin la 
prestació del servei públic encomanat a les emissores municipals. 
 

-Recursos contenciosos administratius en tràmit. 

 Reclamació presentada davant el Tribunal Econòmic Administratiu regional de 
Catalunya, davant la proposta de liquidació del IVA de Mataró Audiovisual dels anys 
2010, 2011, 2012 i 2013. Les gestions les porta KPMG Advocats, a càrrec de La Xarxa. 

 També, en qualitat d’Entitat Pública Empresarial, hem sol·licitat la suspensió de 
l’aportació de garanties per part nostre  davant la liquidació que es dedueix de la 
proposta de liquidació del IVA dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013, reclamada per 
l’Agència Tributària.  

 
 
Mataró, 20 de maig de 2015 
 
Mei Ros Gener 
Gerent 
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IDADATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Forma jurídica:
SA: 01011 SL: 01012

NIF: 01010 Otras: 01013

Denominación social: 01020

Domicilio social: 01022

Municipio: 01023 Provincia: 01025

Código postal: 01024 Teléfono: 01031

Dirección de e-mail de contacto de la empresa 01037

Pertenencia a un grupo de sociedades: DENOMINACIÓN SOCIAL NIF

Sociedad dominante directa: 01041 01040

Sociedad dominante última del grupo: 01061 01060

ACTIVIDAD

Actividad principal: 02009  (1)

Código CNAE: 02001  (1)

PERSONAL ASALARIADO

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad:

EJERCICIO  ____________ (2) EJERCICIO  ____________ (3)

FIJO (4): 04001

NO FIJO (5): 04002

  Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local):

04010

b) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo:

EJERCICIO  ____________ (2) EJERCICIO  ____________ (3)

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

FIJO: 04120 04121

NO FIJO: 04122 04123

PRESENTACIÓN DE CUENTAS EJERCICIO  ____________ (2) EJERCICIO  ____________ (3)

AÑO MES DÍA AÑO MES DÍA

Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas: 01102

Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas: 01101

Número de páginas presentadas al depósito: 01901

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa: 01903

UNIDADES Euros: 09001

Miles de euros: 09002
Marque con una X la unidad en la que ha elaborado todos los documentos
que integran sus cuentas anuales: Millones de euros: 09003

(1) Según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009), aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE de 28.4.2007).
(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(3) Ejercicio anterior.
(4) Para calcular el número medio de personal fijo, tenga en cuenta los siguientes criterios:
 a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la semisuma de los fijos a principio y a fin de ejercicio.
 b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce.
 c)  Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada, el personal afectado por la misma debe incluirse como personal fijo, pero solo en la proporción que corresponda a la fracción del año o 

jornada efectivamente trabajada.
(5) Puede calcular el personal no fijo medio sumando el total de semanas que han trabajado sus empleados no fijos y dividiendo por 52 semanas. También puede hacer esta operación (equivalente a la anterior):
 n.º medio de semanas trabajadas

n.º de personas contratadas × 
 52

Q0801406J

E.P.EMPRESARIAL MATARO AUDIOVISUAL

CL LA RIERA 48

MATARO BARCELONA

08301 935361310

mros@mataroaudiovisual.cat

SERVICIOS DE RADIODIFUSION

6010

2014 2013

5,77

0,20

5,32

1,12

2014 2013

3,00 3,00 2,00 3,00

1,00

2014

2014 01 01

2014 12 31

2013

2013 01 01

2013 12 31

0

X



NIF:

Espacio destinado para las firmas de los administradores

DENOMINACIÓN SOCIAL:

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO BA1

UNIDAD (1)

Euros: 09001

Miles: 09002

Millones: 09003

(1) Marque las casillas correspondientes, según exprese las cifras en unidades, miles o millones de euros. Todos los documentos que integran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma uni-
dad.

(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(3) Ejercicio anterior.

ACTIVO
NOTAS DE

LA MEMORIA EJERCICIO _________ (2) EJERCICIO _________ (3)

A) ACTIVO NO CORRIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11000

I. Inmovilizado intangible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11100

II. Inmovilizado material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11200

III. Inversiones inmobiliarias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11300

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo  . . . 11400

V. Inversiones financieras a largo plazo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11500

VI. Activos por impuesto diferido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11600

VII. Deudores comerciales no corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11700

B) ACTIVO CORRIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12000

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta  . . . . . . . . . . . . . . . 12100

II. Existencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12200

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  . . . . . . . . . . . . . . . 12300

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12380

a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo . . . . . . . . 12381

b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo . . . . . . . . 12382

2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12370

3. Otros deudores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12390

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo  . . . 12400

V. Inversiones financieras a corto plazo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12500

VI. Periodificaciones a corto plazo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12600

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes . . . . . . . . . . . . . . . . . 12700

TOTAL ACTIVO (A + B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10000

Q0801406J

E.P.EMPRESARIAL MATARO AUDIOVISUAL

X

2014 2013

370.169,39 414.161,38

5. 359.556,62 400.282,97

5. 10.612,77 13.878,41

127.463,10 72.047,16

105.541,94 53.033,73

34.797,27 17.492,32

34.797,27 17.492,32

70.744,67 35.541,41

21.921,16 19.013,43

497.632,49 486.208,54



NIF:

Espacio destinado para las firmas de los administradores

DENOMINACIÓN SOCIAL:

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO BA2.1

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS DE

LA MEMORIA EJERCICIO _________ (1) EJERCICIO _________ (2)

A) PATRIMONIO NETO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20000

A-1) Fondos propios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21000

I. Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21100

1. Capital escriturado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21110

2. (Capital no exigido) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21120

II. Prima de emisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21200

III. Reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21300

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)  . . . . . . . . . . . 21400

V. Resultados de ejercicios anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21500

VI. Otras aportaciones de socios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21600

VII. Resultado del ejercicio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21700

VIII. (Dividendo a cuenta)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21800

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21900

A-2) Ajustes por cambios de valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22000

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos . . . . . . . . . . . . . . . 23000

B) PASIVO NO CORRIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31000

I. Provisiones a largo plazo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31100

II. Deudas a largo plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31200

1. Deudas con entidades de crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31220

2. Acreedores por arrendamiento financiero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31230

3. Otras deudas a largo plazo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31290

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo . . . . . 31300

IV. Pasivos por impuesto diferido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31400

V. Periodificaciones a largo plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31500

VI. Acreedores comerciales no corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31600

VII. Deuda con características especiales a largo plazo . . . . . . . . . . . . 31700

Q0801406J

E.P.EMPRESARIAL MATARO AUDIOVISUAL

2014 2013

406.429,36 448.067,94

8. 41.480,67 41.314,48

41.228,35 41.228,35

41.228,35 41.228,35

86,13

166,19 86,13

364.948,69 406.753,46



NIF:

Espacio destinado para las firmas de los administradores

DENOMINACIÓN SOCIAL:

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

BA2.2

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS DE

LA MEMORIA EJERCICIO _________ (1) EJERCICIO _________ (2)

C) PASIVO CORRIENTE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32000
I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para 

la venta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32100

II. Provisiones a corto plazo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32200

III. Deudas a corto plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32300

1. Deudas con entidades de crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32320

2. Acreedores por arrendamiento financiero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32330

3. Otras deudas a corto plazo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32390

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo . . . . . 32400

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar . . . . . . . . . . . . . . 32500

1. Proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32580

a) Proveedores a largo plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32581

b) Proveedores a corto plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32582

2. Otros acreedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32590

VI. Periodificaciones a corto plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32600

VII. Deuda con características especiales a corto plazo  . . . . . . . . . . . 32700

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30000

Q0801406J

E.P.EMPRESARIAL MATARO AUDIOVISUAL

2014 2013

91.203,13 38.140,60

7. 43,45

43,45

52.000,00

39.159,68 38.140,60

21.150,46 22.325,07

21.150,46 22.325,07

18.009,22 15.815,53

497.632,49 486.208,54



NIF:

Espacio destinado para las firmas de los administradores

DENOMINACIÓN SOCIAL:

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA PA

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

(DEBE) / HABER
NOTAS DE

LA MEMORIA EJERCICIO _________ (1) EJERCICIO _________ (2)

1. Importe neto de la cifra de negocios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40100
2.  Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40200

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo  . . . . . . . . . . . . . 40300

4. Aprovisionamientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40400

5. Otros ingresos de explotación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40500

6. Gastos de personal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40600

7. Otros gastos de explotación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40700

8. Amortización del inmovilizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40800
9.  Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 

otras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40900

10. Excesos de provisiones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41000

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado . . . . . . . 41100

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio  . . . . . . . . . . . . . 41200

13. Otros resultados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41300
A)  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) . . . . . . . . . . . . . 49100

14. Ingresos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41400
a)  Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter 

financiero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41430

b) Otros ingresos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41490

15. Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41500

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros . . . . . . . 41600

17. Diferencias de cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41700
18.  Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41800

19.  Otros ingresos y gastos de carácter financiero . . . . . . . . . . . . . . . . 42100

a) Incorporación al activo de gastos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42110

b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores  . . . . . . . . 42120

c) Resto de ingresos y gastos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42130

B) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)  . . . . . . . . . 49200

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49300

20. Impuestos sobre beneficios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41900

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49500

Q0801406J

E.P.EMPRESARIAL MATARO AUDIOVISUAL

2014 2013

75.650,63 74.143,53

352.561,15 390.766,56

10. -192.151,16 -203.528,99

10. -234.005,83 -259.150,43

5. -43.991,99 -50.746,10

11. 41.804,77 48.558,89

188,40

10. 110,22 -60,43

166,19 -16,97

103,10

103,10

103,10

166,19 86,13

166,19 86,13



NIF:

Espacio destinado para las firmas de los administradores

DENOMINACIÓN SOCIAL:

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
A) Estado abreviado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

PNA1

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

NOTAS DE
LA MEMORIA EJERCICIO _________ (1) EJERCICIO _________ (2)

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS . . . . . 59100
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO 
NETO

I. Por valoración de instrumentos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50010

II. Por coberturas de flujos de efectivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50020

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos . . . . . . . . . . . . . . . 50030

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes  . . . . . . . . . . 50040
V.  Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para 

la venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50050

VI. Diferencias de conversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50060

VII. Efecto impositivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50070
B)  TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN 

EL PATRIMONIO NETO (I + II + III + IV + V + VI + VII) . . . . . . . . . . . . 59200

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VIII. Por valoración de instrumentos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50080

IX. Por coberturas de flujos de efectivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50090

X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos . . . . . . . . . . . . . . . 50100
XI.  Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para 

la venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50110

XII. Diferencias de conversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50120

XIII. Efecto impositivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50130
C)  TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59300

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)  . . . . . . . 59400

Q0801406J

E.P.EMPRESARIAL MATARO AUDIOVISUAL

2014 2013

166,19 86,13

129.564,90

129.564,90

-41.804,77 -48.558,89

-41.804,77 -48.558,89

-41.638,58 81.092,14



NIF:

Espacio destinado para las firmas de los administradores

DENOMINACIÓN SOCIAL:

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se 

basan.

C
O

N
T

IN
Ú

A
 E

N
 L

A
 P

Á
G

IN
A

 P
N

A
2
.2

PNA2.1

CAPITAL

PRIMA DE EMISIÓNESCRITURADO (NO EXIGIDO)

01 02 03

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO _______ (1)  . . . . . . . . 511
I.  Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 

_______ (1) y anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512
II.  Ajustes por errores del ejercicio _______ (1) y 

anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
B)  SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 

_______ (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

I. Total ingresos y gastos reconocidos  . . . . . . . . . . . . . . 515

II. Operaciones con socios o propietarios  . . . . . . . . . . . . 516

1. Aumentos de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

2. (–) Reducciones de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518

3. Otras operaciones con socios o propietarios  . . . . . . . . . . 526

III. Otras variaciones del patrimonio neto  . . . . . . . . . . . . . 524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)  . . . . . . . 531

2. Otras variaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO _______ (2)  . . . . . . . . 511
I.  Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 

_______ (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512

II. Ajustes por errores del ejercicio _______ (2) . . . . . . . . 513
D)  SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 

_______ (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

I. Total ingresos y gastos reconocidos  . . . . . . . . . . . . . . 515

II. Operaciones con socios o propietarios  . . . . . . . . . . . . 516

1. Aumentos de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

2. (–) Reducciones de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518

3. Otras operaciones con socios o propietarios  . . . . . . . . . . 526

III. Otras variaciones del patrimonio neto  . . . . . . . . . . . . . 524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)  . . . . . . . 531

2. Otras variaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO _______ (3)  . . . . . . . . 525

Q0801406J

E.P.EMPRESARIAL MATARO AUDIOVISUAL

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2013

2014

2014

41.228,35

41.228,35

41.228,35

41.228,35

41.228,35



NIF:

Espacio destinado para las firmas de los administradores

DENOMINACIÓN SOCIAL:

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se 

basan.

V
IE

N
E

 D
E

 L
A

 P
Á

G
IN

A
 P

N
A

2
.1

C
O

N
T

IN
Ú

A
 E

N
 L

A
 P

Á
G

IN
A

 P
N

A
2
.3

PNA2.2

RESERVAS

(ACCIONES
Y PARTICIPACIONES

EN PATRIMONIO PROPIAS)

RESULTADOS
DE EJERCICIOS

ANTERIORES

04 05 06

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO _______ (1)  . . . . . . . . 511

I.  Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 
_______ (1) y anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512

II.  Ajustes por errores del ejercicio _______ (1) y 
anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513

B)  SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
_______ (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

I. Total ingresos y gastos reconocidos  . . . . . . . . . . . . . . 515

II. Operaciones con socios o propietarios  . . . . . . . . . . . . 516

1. Aumentos de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

2. (–) Reducciones de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518

3. Otras operaciones con socios o propietarios  . . . . . . . . . . 526

III. Otras variaciones del patrimonio neto  . . . . . . . . . . . . . 524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)  . . . . . . . 531

2. Otras variaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO _______ (2)  . . . . . . . . 511

I.  Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 
_______ (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512

II. Ajustes por errores del ejercicio _______ (2) . . . . . . . . 513

D)  SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
_______ (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

I. Total ingresos y gastos reconocidos  . . . . . . . . . . . . . . 515

II. Operaciones con socios o propietarios  . . . . . . . . . . . . 516

1. Aumentos de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

2. (–) Reducciones de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518

3. Otras operaciones con socios o propietarios  . . . . . . . . . . 526

III. Otras variaciones del patrimonio neto  . . . . . . . . . . . . . 524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)  . . . . . . . 531

2. Otras variaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO _______ (3)  . . . . . . . . 525

Q0801406J

E.P.EMPRESARIAL MATARO AUDIOVISUAL

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2013

2014

2014

-4.335,95

-4.335,95

4.335,95

4.335,95

86,13

86,13

86,13



NIF:

Espacio destinado para las firmas de los administradores

DENOMINACIÓN SOCIAL:

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se 

basan.
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OTRAS
APORTACIONES

DE SOCIOS
RESULTADO

DEL EJERCICIO
(DIVIDENDO
A CUENTA)

07 08 09

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO _______ (1)  . . . . . . . . 511

I.  Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 
_______ (1) y anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512

II.  Ajustes por errores del ejercicio _______ (1) y 
anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513

B)  SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
_______ (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

I. Total ingresos y gastos reconocidos  . . . . . . . . . . . . . . 515

II. Operaciones con socios o propietarios  . . . . . . . . . . . . 516

1. Aumentos de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

2. (–) Reducciones de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
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22.866,51

86,13

86,13
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-86,13

-86,13

166,19
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Espacio destinado para las firmas de los administradores

DENOMINACIÓN SOCIAL:

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se 

basan.
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3. Otras operaciones con socios o propietarios  . . . . . . . . . . 526

III. Otras variaciones del patrimonio neto  . . . . . . . . . . . . . 524
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_______ (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512

II. Ajustes por errores del ejercicio _______ (2) . . . . . . . . 513

D)  SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
_______ (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

I. Total ingresos y gastos reconocidos  . . . . . . . . . . . . . . 515

II. Operaciones con socios o propietarios  . . . . . . . . . . . . 516

1. Aumentos de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

2. (–) Reducciones de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
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2014

352.949,91

352.949,91

81.006,01

-27.202,46

-27.202,46

406.753,46

406.753,46

-41.804,77

-41.804,77

364.948,69



NIF:

Espacio destinado para las firmas de los administradores

DENOMINACIÓN SOCIAL:

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se 

basan.
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B)  SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
_______ (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

I. Total ingresos y gastos reconocidos  . . . . . . . . . . . . . . 515

II. Operaciones con socios o propietarios  . . . . . . . . . . . . 516

1. Aumentos de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

2. (–) Reducciones de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
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III. Otras variaciones del patrimonio neto  . . . . . . . . . . . . . 524
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2. (–) Reducciones de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518

3. Otras operaciones con socios o propietarios  . . . . . . . . . . 526
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MODELO DE DOCUMENTO ABREVIADO DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

IMA 

SOCIEDAD NIF

DOMICILIO SOCIAL

MUNICIPIO OICICREJEAICNIVORP

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en 

la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna

partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida de acuerdo a la norma de

elaboración «4ª Cuentas anuales abreviadas» en su punto 5, de la tercera parte del 

Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007 de 16 de Noviembre).

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en 

la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales SÍ existen partidas

de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas en un Apartado adicional de la 

Memoria de acuerdo a la norma de elaboración «4ª Cuentas anuales abreviadas» en su

punto 5, de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007 

de 16 de Noviembre).

FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES

E.P.EMPRESARIAL MATARO AUDIOVISUAL Q0801406J

CL LA RIERA 48

MATARO BARCELONA 2014



PRSOLICITUD DE PRESENTACIÓN
EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ___________________________________

DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE PRESENTA LAS CUENTAS A DEPÓSITO 

Denominación de la En dad: __________________________________________________________ NIF: _______________  

Datos Registrales: 

Tomo:____________Folio: ___________Nº Hoja Registral: ___________ Fecha de cierre ejercicio social:________________  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES CUYO DEPÓSITO SE SOLICITA 

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO: ___________  

  Balance   Pérdidas y Ganancias
  

 
  Memoria   

Estado cambios 

Patrimonio Neto 
  

Estado de Flujos 

de Efec vo 

 

Normal Normal Normal Normal Normal

Abreviado Abreviado Abreviada Abreviado

PYME PYME PYME PYME

 Hoja iden fica va 

de la sociedad 

 

   
Nº 

Anuncios de 

convocatoria 
Cer ficado SICAV

  

Cer ficación 

Acuerdo 

 Otros 

Documentos  

 

IDENTIFICACIÓN DEL PRESENTANTE QUE HACE LA SOLICITUD 

Nombre y Apellidos: _________________________________________________________________ DNI:_______________  

Domicilio:__________________________________________________________________ Código Postal _______________ 

Ciudad:____________________________________________________________________ Provincia___________________ 

Teléfono: _________________Fax: ________________________Correo electrónico: ________________________________ 

Firma del presentante:   

 

 

Código 2D 

 

 

 

 

 

 

   

(dd.mm.aaaa) 

 Informe de 

  Ges ón  

Informe de 

Auditoría 

Modelo de 

Autocartera 

El solicitante consiente que la no ficación del depósito de las cuentas o la calificación nega va, en su caso, se le hagan 

electrónicamente a la dirección de correo señalada conforme a lo dispuesto en el ar#culo 28 de la Ley 11/2007, de 22 

de Junio.

Declaración  

Medioambiental   

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de 

Protección de Datos de carácter personal, queda informado de 

que: 1.- Los datos personales expresados en el presente 

documento serán incorporados al fichero del Registro y a los 

ficheros que se llevan en base al anterior, cuyo responsable es el 

Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el previsto 

expresamente en la norma va registral. La información en ellos 

contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos 

legalmente, o con objeto de sa sfacer las solicitudes de 

publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación 

registral (arts. 2, 4, 9 y 12 del Título Preliminar del R.R.M. e 

Instrucciones del 29 de Octubre de 1996 y 17 de Febrero de 

1998). 2.- En cuanto resulte compa ble con la legislación 

específica del Registro, se reconoce a los interesados los 

derechos de acceso, rec ficación, cancelación y oposición 

establecidos en el Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos 

dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. 3.- La obtención 

y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición 

necesaria para la prestación de estos servicios.

BARCELONA

E.P.EMPRESARIAL MATARO AUDIOVISUAL Q0801406J

31.12.2014

2014

X X X X

GABINET A. LUIS I ASSOCIATS, S.A. A58468372

CAMI RAL, 334-336 08301

MATARO BARCELONA

937961031 937550847
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La present memòria es formula amb l’objecte de completar, ampliar i comentar la informació inclosa al balanç de situació tancat 

a 31 de desembre de 2014 i al compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2014. 

 

1. Activitat 

 

MATARÓ AUDIOVISUAL és una Entitat Pública Empresarial Local creada per l’Ajuntament de Mataró en data 1 de juny de 2006 

per acord de Ple, dotada de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial, i amb la capacitat d’actuar necessària per al 

compliment de les seves finalitats. 

La seva finalitat és vetllar perquè la ciutat de Mataró disposi d’un espai audiovisual de qualitat, concebut com un servei públic, a 

l’abast de la ciutadania, a través del qual promocionar i fomentar la comunicació local, l´ús social del català, promoure la 

participació i la proximitat, assegurar que l’espai informatiu en l’àmbit local no quedi desatès, esdevenir un element de gestió en 

matèria de comunicació audiovisual, treballar amb tecnologies de la informació i la comunicació, i cobrir un àmbit de participació 

de les entitats, mitjans o professionals de la comunicació de la ciutat, així com dels grups polítics que formen part de la 

corporació municipal, en igualtat d’oportunitats i atenent als valor de la democràcia, la solidaritat, la igualtat i el respecte a la 

diversitat. 

El seu domicili fiscal es troba a Mataró, 08301 (Barcelona), carrer La Riera número 48. 

Els comptes anuals de Mataró Audiovisual formen part del Compte General de l’Ajuntament de Mataró, i queden incloses com 

part del grup consolidable de l’Ajuntament. 

 

 

2. Bases de presentació dels comptes anuals 

 

-Imatge fidel i principis comptables: 

Els comptes anuals de l’entitat han estat confeccionats d’acord amb criteris econòmics i principis comptables segons les 

disposicions legals en matèria comptable vigents, pel que reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la seva situació financera 

i del resultat de la seva compte d’explotació. 

 

-Principis comptables: 

Per l’elaboració dels comptes anuals adjunts s’han seguit principis comptables i normes de valoració generalment acceptats 

descrits en la nota 4. No existeix cap principi comptable obligatori que, essent significatiu el seu efecte en els comptes anuals, 

s’hagi deixat d’aplicar. A tal efecte, han estat aplicats els principis de comptabilitat continguts en el Pla General de Comptabilitat, el 

Codi de Comerç i l'altra legislació mercantil. 

 

-Comparació de la informació: 

Es presenten el Balanç de Situació i Compte de Pèrdues i Guanys dels exercicis 2013 i 2014, adaptats a la mateixa estructura, de 

manera que resultin comparables entre si, d’acord amb el que estableixen les normes del Pla General de Comptabilitat.  

 
-Elements aplegats en diverses partides: 

No existeix cap element patrimonial registrat en dues o més partides del balanç.  
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- Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa: 

 La preparació dels comptes anuals exigeix l’ús per part de la EPE de certes estimacions i judicis en relació amb el futur que  

s’avaluen contínuament i es basen en l’experiència històrica i altres factors, incloses les expectatives d’esdeveniments futurs que 

es creuen raonables en les circumstàncies conegudes.  

  

A tal efecte, no es detecta l'existència d’incerteses importants relatives a esdeveniments o condicions que aportin dubtes 

significatius sobre la possibilitat que la EPE continuï funcionant normalment. 

  

Igualment, malgrat que les estimacions realitzades pel Consell d’Administració de la EPE s’han calculat en funció de la millor 

estimació disponible al tancament de l’exercici, és possible que esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a 

modificacions en els pròxims exercicis. L’efecte en els comptes anuals de les modificacions, que en el seu cas, es derivessin 

dels ajustaments a efectuar durant els pròxims exercicis es registraria de forma prospectiva. 

 

- Principi d’empresa en funcionament: 

No s'han detectat aspectes rellevants que permetin qüestionar la presentació de les comptes anuals sota el principi d'empresa en 

funcionament. 

 

 

3. Excedent de l’exercici 

 

El resultat del compte d’explotació ha estat de 166,19 euros. Es proposa distribució del resultat positiu de 166,19 euros a 

Reserves. 

 

 

4. Normes de valoració 

 

Els principis de comptabilitat aplicats per la formulació i preparació dels comptes anuals son els que es descriuen a continuació. 

 

-Immobilitzat Intangible 

Els actius intangibles es registren pel seu cost d’adquisició i/o producció i, posteriorment, es valoren al seu cost menys, segons 

convingui, la seva corresponent amortització acumulada i/o pèrdues per deteriorament que hagin experimentat. Aquests actius 

s’amortitzen en funció de la seva vida útil. 

L’immobilitzat intangible s’amortitza segons el mètode lineal de coeficients o taules d’amortització fiscalment acceptades: 

 Aplicacions Informàtiques            25% 

 Drets d'ús Equip Baixa Frec.           10% 

 Drets d'ús Mobiliari                        10% 

 Drets d'ús Equips Informàtics    25% 

 Drets d'ús Edifici Municipal   2% 
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-Immobilitzat Material 

Els bens que formen part de l’immobilitzat material han estat comptabilitzats al preu d’adquisició més les despeses addicionals 

para la seva posada en funcionament. Posteriorment es valoren al seu valor de cost menys la corresponent amortització 

acumulada. 

El mètode aplicat per l’amortització de l’immobilitzat material és el mètode lineal segons coeficients o taules d’amortització 

fiscalment acceptades, segons aquest detall: 

   

Aplic. Electròniques, Auriculars 10% 

Instal.lacions 10% 

Mobiliari 10% 

Equips Informàtics 25% 

 
 

-Instruments financers 

1. Actius financers 

Les diferents categories d’actius financers són les següents: 

a) Préstecs i partides a cobrar  

En aquesta categoria s’han inclòs els actius que s’han originats en la prestació de serveis per operacions de tràfic de l’empresa, 

els quals s’han valorat pel seu valor raonable (preu de transacció). Donat que es tracta de crèdits  per operacions comercials amb 

venciment no superior a un any i no que tenen un tipus d’interès contractual s’han valorat per el seu valor nominal, al no ser 

significatiu l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu.  

Posteriorment aquets actius s’han valorat pel seu cost amortitzat (preu d’adquisició menys reemborsaments de principal).  

Al tancament de l’exercici s’han efectuant les correccions valoratives necessàries d’aquells crèdits per operacions comercials dels 

que existia evidència objectiva del seu deteriorament, degut al retard estimat en el fluxos d’efectius futurs. 

També s’han inclòs en aquesta categoria els imports pendents de cobrament de les Administracions Publiques que es troben 

valorats pel seu valor nominal. 

 

2. Passius financers 

       a)  Dèbit i partides a pagar 

En aquesta categoria s’han inclòs els passius financers que s’han originats en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic 

de l’empresa i aquells que no sent instruments derivats i no tenen un origen comercial. Inicialment, aquests passius s’han 

enregistrat pel seu valor raonable (preu de transacció) més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles. 

Posteriorment s’han valorat per el seu cost amortitzat (preu d’adquisició menys reemborsaments de principal).  

Donat que es tracta de crèdits  per operacions comercials amb venciment no superior a un any  i no que tenen un tipus d’interès 
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contractual s’han valorat per el seu valor nominal, al no ser significatiu l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu.  

També s’han inclòs en aquesta categoria els imports pendents de pagaments de les Administracions Publiques que es troben 

valorats pel seu valor nominal. 

 

-Subvencions de capital 

Les subvencions de capital rebudes s’incorporen al compte de pèrdues i guanys en proporció a la depreciació que experimenten 

els actius que financien, total o parcialment, dins el període de la seva vida útil. 

Les subvencions d’explotació s’enregistren d’acord amb el principi de la meritació, correlacionades amb la despesa que 

financien. 

 

-Impost sobre beneficis 

Que d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei de l’Impost sobre 

Societats, l’entitat és subjecte passiu d’aquest impost. Tanmateix, l’article 34.2 de la Llei de l’impost estableix que tindrà una 

bonificació del 99% la part de la quota íntegra que correspongui a les rendes derivades de la prestació de qualsevol dels serveis 

compresos en l’apartat 2 de l’article 25 o en l’apartat 1.a, b i c de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local. 

 

-Ingressos i despeses 

Els ingressos i despeses s’imputen de funció de la corrent real de bens i serveis que representen, i amb independència del 

moment en que es produeixi la corrent monetària o financera. 

Les vendes i ingressos per serveis prestats es registren sense incloure els imports corresponents als impostos que graven 

aquestes operacions. 

Les despeses de personal són registrades en el moment de meritar-ne l’obligació, amb independència del moment en què es 

produeixi el corrent monetari financer que se’n deriva. 

Les operacions entre parts vinculades es comptabilitzen en el moment inicial pel seu valor raonable (preu de la transacció). Si 

s’escau, si el preu acordat en una operació difereix del seu valor raonable, es registra la diferència atenent a la realitat econòmica 

de l’operació.  

 

 

5. Actiu immobilitzat 

 

Immobilitzat material 

 Les partides que composen l’immobilitzat material de l’entitat, així com el moviment de cadascuna d’aquestes partides 
es pot observar en el quadre següent: 
 
 

Cost Saldo a 31.12.12 Entrades  Sortides Saldo a 31.12.13 

Aplicacions Electròniques         1.448,37                 1.448,37  

Altres instal.lacions         30.216,09  
  

        30.216,09 
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Mobiliari              991,49 
  

             991,49 

Equips per a proc. inform.           3.696,12                3.696,12  

TOTAL:         36.352,07      
 

        36.352,07 

 

Cost Saldo a 31.12.13 Entrades  Sortides Saldo a 31.12.14 

Aplicacions Electròniques         1.448,37                 1.448,37  

Altres instal.lacions         30.216,09  
  

        30.216,09 

Mobiliari              991,49 
  

             991,49 

Equips per a proc. inform.           3.696,12                3.696,12  

TOTAL:         36.352,07      
 

        36.352,07 

 
 

Amortització Saldo a 31.12.12 Dotacions Sortides Saldo a 31.12.13 

Aplicacions Electròniques 494,87 144,84   639,71 

Altres instal.lacions 14.546,00 3.021,64 
 

17.567,64 

Mobiliari 471,03 99,16 
 

570,19 

Equips per a proc. inform. 3.696,12 
 

  3.696,12 

TOTAL:           19.208,02 3.265,64     22.473,66 

 

Amortització Saldo a 31.12.13 Dotacions Sortides Saldo a 31.12.14 

Aplicacions Electròniques 639,71 144,84   784,55 

Altres instal.lacions 17.567,64 3.021,64 
 

20.589,28 

Mobiliari 570,19 99,16 
 

669,35 

Equips per a proc. inform. 3.696,12 
 

  3.696,12 

TOTAL: 22.473,66 3.265,64     25.739,30 

 
 

Valor Net Comptable Saldo a 31.12.14 Saldo a 31.12.13 

Aplicacions Electròniques 663,82 808,66 

Altres instal.lacions 9.626,81 12.648,46 

Mobiliari 322,14 421,31 

Equips per a proc. inform. 0 0 

TOTAL: 10.612,77 13.878,41 

 
 
 
Immobilitzat intangible 

 Les partides que composen l’immobilitzat intangible de l’entitat, així com el moviment de cadascuna d’aquestes partides 
es pot observar en el quadre següent: 
 
 

Cost Saldo a 31.12.12 Entrades  Sortides Saldo a 31.12.13 

Concess. administratives (*)       573.442,75 116.320,96   689.763,71 

Aplicacions informàtiques              936,00  
  

             936,00  
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TOTAL:       574.378,75  116.320,96 
 

690.699,71 

 
 

Cost Saldo a 31.12.13 Entrades  Sortides Saldo a 31.12.14 

Concess. administratives 689.763,71 
 

  689.763,71 

Aplicacions informàtiques              936,00  
  

             936,00  

TOTAL: 690.699,71 
  

690.699,71 

 

Amortització Saldo a 31.12.12 Dotacions Sortides Saldo a 31.12.13 

Concess. administratives (*)         228.041,76  61.438,98   289.480,74 

Aplicacions informàtiques              936,00 
 

                 936,00 

TOTAL:         228.977,76  61.438,98             290.416,74  

 

Amortització Saldo a 31.12.13 Dotacions Sortides Saldo a 31.12.14 

Concess. administratives  289.480,74 40.726,35   330.207,09 

Aplicacions informàtiques              936,00 
 

                 936,00 

TOTAL:         290.416,74  40.726,35             331.143,09  

 

(*) S'incorpora per valor de 116.320,96 el valor de l'immobilitzat intangible corresponen als drets de us de l'edifici de l'Ajuntament 

de Mataró, per valor de 116.320,96 euros i una amortització acumulada per valor de 13.958,52 euros. 

 

Valor Net Comptable Saldo a 31.12.14 Saldo a 31.12.13 

Concess. administratives 359.556,62 400.282,97 

Aplicacions informàtiques 0,00 0,00 

TOTAL: 359.556,62 400.282,97 

 

6. Actius Financers 

 

Els actius financers s’han classificat segons la seva naturalesa i segons la seva funció que compleixen a l’empresa. Es 

correspon amb els saldo de clients i deutors a curt termini que figura en el balanç: 

 

Concepte 
Imports crèdits, derivats i altres 

  31/12/2014 31/12/2013 

Clients i prestació de serveis 34.797,27 17.492,32 

Clientes de dubtós cobrament 14.623,17 12.447.41 

Bestretes remuneracions 5.010,70 0 

Altres crèdits amb les Administracions Públiques 65.733,97 35.541,41 

Deteriorament de valors de crèdits per operacions comercials -14.623,17 -12.447,41 

      

Total  105.541,94 53.033,73 

  



  
COMPTES ANUALS  

E.P.EMPRESARIAL MATARÓ AUDIOVISUAL 

Exercici 2014 

 
Mataró, 31 de Gener de 2015 

7 

 

7. Passius Financers 

 

Els passius financers s’han classificat segons la seva naturalesa i funció que compleixen a l’empresa. És correspon amb els 

saldos de proveïdors i altres creditors a curt termini, que figura en el balanç:  

 

 

L'import de "Deutes a curt termini" correspon a 52.000 euros d'un préstec realitzat per l'Ajuntament de Mataró. 

 

Informació sobre els aplaçaments de pagament realitzats a proveïdors. Es detallen a continuació el pagaments realitzats i 

pendents de pagament a 31 de desembre: 

 

El termini mig de pagament als proveïdors és de 30 dies. 

 

 

8. Patrimoni Net 

 

La composició dels Patrimoni Net  a 31 de desembre de 2013, és la següent: 

Patrimoni Net a 31 de Desembre de 2012  366.975,80 

Subvenció Ajuntament per compensar pèrdues anys anteriors  27.202,46 

Resultat exercici 2013  86,13 

Subvencions i donacions de capital  53.803,55 

Patrimoni Net a 31 de Desembre de 2013  448.067,94 

 

La composició dels Patrimoni Net  a 31 de desembre de 2014, és la següent: 

Patrimoni Net a 31 de Desembre de 2013  448.067,94 

Resultat exercici 2014  166,19 

Subvencions i donacions de capital  -41.804,77 

Patrimoni Net a 31 de Desembre de 2014  406.429,36 

 

 

Concepte Derivats i altres  

  31/12/2014 31/12/2013 

Deutes a curt termini 52.043,45 0,00 

Proveïdors 21.150,46 22.325,07 

Altres 5.644,41 3.669,09 

Administracions publiques 12.364,81 12.146,44 

Dèbits i partides a pagar 91.203,13 38.140,60 

Concepte  31/12/2014   31/12/2013  

   Import %  Import % 

Dins del termini màxim legal  268.505,07 100,00  311.687,76 100,0 
Total pagaments exercici  268.505,07   311.687,76  
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9. Situació fiscal 

 

La societat té pendents d’inspecció la totalitat de tributs a què està sotmesa que no es troben prescrits. 

En relació a l’Impost sobre Societats, la base imposable de l’exercici és de 166,19 euros. Queden bases imposables negatives 

per import de 197.028,40 euros corresponents a l’exercici 2008, 78.541,28 euros corresponents a l’exercici 2009, 4.335,95 

euros corresponents a l’exercici 2011 i 22.866.51 euros corresponents a l'exercici 2012. No figura cap partida en el compte de 

pèrdues i guanys respecte de l’Impost sobre Beneficis. 

 

 

10. Ingressos i despeses 

 
10.1 Despeses de personal i càrregues socials 
 
 

Despesa de personal exercici 2013 Ràdio Contracte Com Import 

Sous, salaris i assimilades 154.342,53 7.730,93 162.073,46 

Seguretat Social a càrrec de l'empresa 39.478,10 1.977,43 41.455,53 

TOTAL DESPESES DE PERSONAL 193.820,63 9.708,36 203.528,99 

 

Despesa de personal exercici 2014 Ràdio Xal Import 

Sous, salaris i assimilades 140.605,42 7.649,06 148.254,48 

Seguretat Social a càrrec de l'empresa 41.745,74 2.150,94 43.896,68 

TOTAL DESPESES DE PERSONAL 182.351,16 9.800,00 192.151,16 

 
 
L’entitat no ha efectuat cap aportació o dotació en matèria de plans de pensions. 
 
 
10.2. Altres despeses d’explotació 
 

Exercici 2013 Ràdio XAL Import 

Arrendaments  3.428,70 3.428,70 6.857,39 

Antena Ràdio 8.164,02  8.164,02 

SGAE 1.595,52  1.595,52 

Reparacions i conservació  3.311,66 3.311,66 6.623,32 

Serveis professionals independents  24.721,37 16.713,54 41.434,91 

Contactes programes Mataró Ràdio 175.244,06  175.244,06 

Transports  17,05  17,05 

Primes Assegurances  3.051,30  3.051,30 

Serveis bancaris  293,75  293,75 

Publicitat, propaganda i relación públiques 448.00  448,00 

Altres serveis  6.265,33 6.713,33 12.978,66 

Altres tributs  1.350,98  1.350,98 

Pèrdues deteriorament comercial  1.091,47  1.091,47 

Altres despeses d'explotació  227.457,56 31.692,87 259.150,43 
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Exercici 2014 Ràdio XAL Import 

Arrendaments  3.089,40 3.089,40 6.178,80 

Antena Ràdio 7.756,15  7.756,15 

SGAE 1.521,96  1.521,96 

Reparacions i conservació  5.449,03 5.449,03 10.898,06 

Serveis professionals independents  11.913,98 11.490,33 23.404,31 

Contactes programes Mataró Ràdio 165.546,12  165.546,12 

Transports  9,57 20,00 29,57 

Primes Assegurances  553,53 553,53 1.107,06 

Serveis bancaris  83,57  83,57 

Publicitat, propaganda i relación públiques 1.192,82  1.192,82 

Altres serveis  6.671,51 6.671,51 13.343,02 

Altres tributs  634,32  634,32 

Pèrdues deteriorament comercial  2.310,07  2.310,07 

Altres despeses d'explotació  206.732,03 27.273,80 234.005,83 

 
 
10.3 Import net de la xifra de negoci 
 
Els detall dels ingressos que composen l’import net de la xifra de negoci es detalla a continuació: 

 

Exercici 2013 Ràdio Xal Total 

Prestació de serveis 32.742,30  32.742,30 

Producció de programes  41.401,23 41.401,23 

Total 32.742,30 41.401,23 74.143,53 

 

Exercici 2014 Ràdio Xal Total 

Prestació de serveis 38.176,83  38.176,83 

Producció de programes  37.073,80 37.073,80 

Altres 400,00  400,00 

Total 38.576,83 37.073,80 75.650,63 

 

 

11. Subvenciones donacions i llegats  

 

El total de subvencions i donacions rebudes imputades a patrimoni net i recollides directament com subvencions d’explotació 
imputades a resultats són les següents: 
 

Exercici 2013 
Saldo Entrades Sortides Saldo  

 31.12.2012     31.12.2013 

Subvencions recollides en el patrimoni net 352.949,91 102.362,44 48.558,89 406.753,46 
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Subvencions per compensar resultats negatius exercicis 
anteriors 

 
27.202,46 27.202,46 

 
Subvencions d'explotació imputades directament a 
resultats 359.598.32     390.766,56 

 
 

Exercici 2014 
Saldo Entrades Sortides Saldo  

 31.12.2013     31.12.2014 

Subvencions recollides en el patrimoni net 406.753,46 
 

41.804,77 364.948,69 

Subvencions d'explotació imputades directament a 
resultats 390.766,56     352.561,15 

 
 
 
Les subvencions d'explotació imputades directament a resultats tenen la següent composició: 

 

Exercici 2013 Import   

Subvencions oficials Ajuntament de Mataró 382.602,54 Contracte programa 

Subvencions oficials Antena 8.164,02 
Finançament despesa preu públic Antena 
Turó d’en Dori. 

TOTAL 390.766,56   

 
 

Exercici 2014 Import   

Subvencions oficials Ajuntament de Mataró 344.805,00 Contracte programa 

Subvencions oficials Antena 7.756,15 
Finançament despesa preu públic Antena 
Turó d’en Dori. 

TOTAL 352.561,15   

 
 
 

12. Operacions amb parts vinculades 
 
 
 

 
 
 
 
 
El detall dels saldos de balanç amb parts vinculades, expressat en euros és el següent: 
 

PARTS VINCULADES 
Entitat dominant Altres empreses del 

Grup  

Ajuntament de Mataró X  

Gintra  X 

Aigües de Mataró  X 

 2014 2013 

Ajuntament de Mataró 1.229,76 1.344,95 

Aigües de Mataró 1.411,66 1.411,66 
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El detall de transaccions amb empreses del grup és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el Passiu del balanç figura en préstec de 52.000 euros a favor de l'Ajuntament de Mataró. 
 
a) Consell d’Administració 

 
Cap membre del Consell d’Administració de la Societat ha rebut de Mataró Audiovisual cap tipus de retribució, ni aquesta està 
prevista en els Estatuts Socials. 

 
Tampoc han existit bestretes ni crèdits concedits als membres del Consell d’Administració, així com obligacions contretes en 
matèria de pensions ni assegurances de vida. 

 
 

b) Alta Direcció 
 

La remuneració de la gerent de M. Audiovisual ha estat la següent: 
 

Exercici 2013 Alta Direcció 

Sous 56.153,02 

Dietes - 

Altres remuneracions - 

 
 

Exercici 2014 Alta Direcció 

Sous 57.133,47 

Dietes - 

Altres remuneracions - 

 
 
 

13. Altra informació 

  

 El nombre mitjà de persones empleades, distribuït per categories és el següent: 

 

TOTAL 2.641,42 2.756,61 

Publicitat 2014 2013 

Ajuntament de Mataró 2.194,75 1.879,28 

Aigües de Mataró 8.884,36 9.100,71 

Gintra 0 486,13 

TOTAL 11.079,11 11.466,12 

Aportació corrent 2014 2013 

Ajuntament de Mataró aportació exercici 352.561,15 390.766,56 

Ajuntament de Mataró aportació per compensar 
resultats negatius exercicis anteriors  27.202,46 

TOTAL 352.561,15 417.969,02 
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Exercici 2013 Dones Homes Total 

Gerent 1  1 

Auxiliar tècnic de so  3,44 3,44 

Administració 1  1 

Recepcionista 1  1 

TOTAL 3 3,44 6,44 

 

 

Exercici 2014 Dones Homes Total 

Gerent 1  1 

Auxiliar tècnic de so  2,97 2,97 

Administració 1  1 

Recepcionista 1  1 

TOTAL 3 2,97 5,97 

 

 

14. Informació Segmentada 

 

El compte de resultats distribuït per activitats és la següent. 
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La informació facilitada reflexa suficientment la imatge fidel del seu patrimoni, de la seva situació financera i del resultat de la 

seva compte d’explotació, sense que hi hagin d’altres circumstàncies a destacar. 

 

 

 

2014

Compte 

General
Ràdio XAL

Compte 

General
Ràdio XAL

1. Import net xifra de negoci 75.650,63 38.576,83 37.073,80 74.143,53 32.742,30 41.401,23 

 Prestacions de serveis 38.176,83 38.176,83 32.742,30 32.742,30 

 Ingressos Agència Local de Comunicació 0,00 0,00 

Serveis programes 37.073,80 37.073,80 41.401,23 41.401,23 

Altres ingressos per formació 400,00 400,00 0,00 

5. Altres ingressos d'explotació 352.561,15 352.561,15 0,00 390.766,56 390.766,56 0,00 

 Subvenció Ajuntament 344.805,00 344.805,00 382.602,54 382.602,54 

Aportació Antena 7.756,15 7.756,15 8.164,02 8.164,02 

6. Despeses de personal 192.151,16 182.351,16 9.800,00 203.528,99 193.820,63 9.708,36 

Despeses Personal Ràdio 192.151,16 182.351,16 9.800,00 203.528,99 193.820,63 9.708,36 

7. Altres despeses d'explotació 234.005,83 206.732,03 27.273,80 259.150,43 227.457,56 31.692,87 

Arrendaments 6.178,80 3.089,40 3.089,40 6.857,39 3.428,70 3.428,69 

Antena Ràdio 7.756,15 7.756,15 8.164,02 8.164,02 

SGAE 1.521,96 1.521,96 1.595,52 1.595,52 

Reparacions i conservació 10.898,06 5.449,03 5.449,03 6.623,32 3.311,66 3.311,66 

Serveis professionals independents 23.404,31 11.913,98 11.490,33 41.434,91 24.721,37 16.713,54 

Contractes programes Mataró Ràdio 165.546,12 165.546,12 175.244,06 175.244,06 

Transports 29,57 9,57 20,00 17,05 17,05 

Primes assegurances 1.107,06 553,53 553,53 3.051,30 1.525,65 1.525,65 

Serveis bancaris 83,57 83,57 293,75 293,75 

Publicitat, propaganda i rel. públiques 1.192,82 1.192,82 448,00 448,00 

Altres serveis 13.343,02 6.671,51 6.671,51 12.978,66 6.265,33 6.713,33 

Altres tributs 634,32 634,32 1.350,98 1.350,98 

Pèrdues deteriorament comercial 2.310,07 2.310,07 1.091,47 1.091,47 

8. Amortització de l'immobilitzat 43.991,99 43.991,99 50.746,10 50.746,10 

9. Imputació de subvencions d'immobilitzat 41.804,77 41.804,77 0,00 48.558,89 48.558,89 0,00 

Drets d'ús instal.lacions 41.804,77 41.804,77 48.558,89 48.558,89 

10. Excessos de provisions 188,40 188,40 0,00 

11. Deteriorament i resultat per alienacions i altres 110,22 110,22 -60,43 -60,43 

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 166,19 166,19 0,00 -16,97 -16,97 0,00 

12. Ingressos financers 0,00 103,10 103,10 0,00 

RESULTAT FINANCER 0,00 0,00 0,00 103,10 103,10 0,00 

RESULTAT 166,19 166,19 0,00 86,13 86,13 0,00 

COMPTE EXPLOTACIÓ 2013
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15. Informació Sobre medi ambient 

 

La Societat no ha incorporat sistemes, equips o instal·lacions a l’immobilitzat material ni ha realitzat despeses de caràcter 

ordinari o extraordinari d’imports rellevants en matèries relacionades amb la protecció o millora del medi ambient. 

 

 

16. Esdeveniments posteriors al tancament 

 

Des del 31 de desembre de 2014 fins la formulació d’aquests comptes anuals no s’ha produït cap fet significatiu digne de 

menció, excepte que en data 16 de gener de 2015 es va presentar escrit d'al·legacions a la proposta de liquidació provisional de 

la AEAT en relació al Impost sobre el Valor Afegit (IVA), exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013 per import de 116.234,66 euros. 

Esperem que, d'acord amb el propi criteri de la Administració pel qual l'exercici 2008 va retornar l'IVA sol·licitat, estimi el present 

recurs i acordi anular la proposta de liquidació notificada.  
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Exercici comptable :

FUNDACIO UNIO DE COOPERADORS DE MATARO

2605

2014 Complet Partit

Balanç abreujat

Exercici 2014

NÚM. DELS COMPTES ACTIU
NOTES DE 

LA MEMÒRIA
EXERCICI N EXERCICI N-1

A) ACTIU NO CORRENT

I. Immobilitzat intangible

202, (2802), (2902) 1. Concessions administratives 

206, (2806), (2906) 2. Aplicacions informàtiques

208, (2808), (2908) 3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament

200, 201, 203, 205(2800), 

(2801), (2803), (2805), (2900), 

(2901), (2903), (2905)

4. Altres immobilitzats intangibles

209 5. Acomptes

II. Immobilitzat material

210, 211, (2811), (2910), 

(2911)

1. Terrenys i Construccions

212, 213, 214, (2812), (2813), 

(2814), (2912), (2913), (2914)

2. Instal·lacions, maquinària i utillatge

215, 216, (2815), (2816), 

(2915), (2916)

3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació

217, 218, (2817), (2818), 

(2917),  (2918)

4. Alltre immobilitzat material

219 5.  Immobilizaciones materials en curs i Acomptes

III. Inversions immobiliàries

220, (2920) 1. Terrenys i béns naturals

221, (282), (2921) 2. Construccions

IV. Béns del patrimoni cultural

230, (29190) 1. Béns immobles

231, 232, 233, (29191), 

(29192), (29193)

2. Arxius, Biblioteques i Museus

234, (29194) 3. Béns mobles

239 4. Acomptes 

V. Inversions en entitats del grup i associades a  
llarg termini

2403, 2404, (2493), (2494), 

(2933), (2934) 

1. Instruments de patrimoni

2423, 2424, (2953), (2954) 2. Crèdits a entitats

2413, 2414, (2943) (2944) 3. Valors representatius de deute

VI. Inversions financeres a llarg termini

2405, 250, (2495), (259), 

(2935), (296)

1. Instruments de patrimoni

2425, 252, 253, 254, (2955), 

(298)

2. Crèdits a tercers

2415, 251, (2945), (297) 3. Valors representatius de deute

255, 258, 26 4. Altres actius financers

474 VII. Actius per impost diferit

865.209,10 637.688,70

199.510,78 0,00

192.959,53

6.551,25

52.424,03 21.551,89

52.424,03 21.551,89

611.543,40 614.436,81

524.008,20 524.008,20

87.535,20 90.428,61

0,00 0,00

0,00 0,00

1.730,89 1.700,00

1.730,89 1.700,00
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIO UNIO DE COOPERADORS DE MATARO

2605

2014 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES ACTIU
NOTES DE 

LA MEMÒRIA
EXERCICI N EXERCICI N-1

B) ACTIU CORRENT

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 

407

I. Existències

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i 
altres comptes a cobrar

440, 441, 442, (447) 1. Usuaris i deutors por vendes i prestació de serveis

443, (4933), (4934), (4935) 2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades

444 3. Patrocinadors

445, 446, 449, (490) 4. Altres deutors

460, 464,544 5. Personal

4709 6. Actius per impost corrent

4700, 4707, 4708, 471, 472, 

473

7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques

558 8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini

5303, 5304, (5393), (5394), 

(5933), (5934)

1. Instruments de patrimoni

5323, 5324, 5343, 5344, 

(5953), (5954)

2. Crèdits a entitats

5313, 5314, 5333, 5334, 

(5943), (5944)

3. Valors representatius de deute

5353, 5354, 5523, 5524 4. Altres actius financers

IV. Inversions financeres a curt termini

5305, 540, (5395), (549), 

(5935), (596)

1. Instruments de patrimoni

5325, 5345, 542, 543, 547, 

(5955), (598)

2. Crèdits a tercers

5315, 5335, 541, 546, (5945), 

(597) 

3. Valors representatius de deute

5355, 545, 548, 551, 5525, 

554, 5590, 565, 566

4. Altres actius financers

480, 567 V. Periodificacions a curt termini 

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents

570, 572, 574 1. Tresoreria

576 2. Altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)

56.375,32 84.523,50

6.817,15

26.730,65 16.212,07

11.336,08 7.394,93

15.394,57 8.817,14

0,00 0,00

0,00 0,00

22.827,52 68.311,43

22.827,52 68.311,43

921.584,42 722.212,20



Pàgina  7 de  13 

Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIO UNIO DE COOPERADORS DE MATARO

2605

2014 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU
NOTES DE 

LA MEMÒRIA
EXERCICI N EXERCICI N-1

A) PATRIMONI NET

A-1) Fons propis

I. Fons dotacionals o fons socials

100, 101 1. Fons dotacionals o fons socials

(103), (104) 2. Fons dotacionals o fons socials pendents de  

desemborsar

102 II. Fons especials

III. Excedents d'exercicis anteriors

120 1. Romanent

121 2. Excedents negatius d'exercicis anteriors

124 IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats  
estatutàries

129 V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

118 VI. Aportacions per a compensar pèrdues

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres 
ajustaments

130 1. Subvencions oficials de capital

131 2. Donacions i llegats de capital

132 3. Altres subvencions, donacions i llegats

137 4. Ingressos fiscals a distribuir

B) PASSIU NO CORRENT

14 I. Provisions a llarg termini

II. Deutes a llarg termini

1605, 170 1. Deutes amb entitats de crèdit

1625, 174 2. Creditors per arrendament financer

1615, 1635, 171, 172, 173, 

175, 176, 180, 185, 189

3. Altres deutes a llarg termini

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 

1624, 1633, 1634

III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg  
termini

479 IV. Passius per impost diferit

181 V. Periodificacions a llarg termini

915.325,88 721.895,23

722.366,35 721.895,23

668.314,98 668.314,98

668.314,98 668.314,98

53.580,25 60.047,90

53.580,25 60.047,90

0,00 0,00

471,12 -6.467,65

192.959,53 0,00

192.959,53

1.700,00 1.700,00

1.700,00 1.700,00

1.700,00 1.700,00
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIO UNIO DE COOPERADORS DE MATARO

2605

2014 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU
NOTES DE 

LA MEMÒRIA
EXERCICI N EXERCICI N-1

C) PASSIU CORRENT

499, 529 I. Provisions a curt termini

II. Deutes a curt termini

5105, 520, 527 1. Deutes amb entitats de crèdit

5125, 524 2. Creditors per arrendament financer

5115, 5135, 5145, 521, 522, 

523, 525, 528, 551, 554, 

5525, 555, 5565, 5566, 560,  

561, 569

3. Altres deutes a curt termini

5103, 5104, 5113, 5114, 

5123, 5124, 5133, 5134, 

5143, 5144, 5523, 5524, 

5563, 5564

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveïdors

41 2. Creditors varis

465, 466 3. Personal (remuneracions pendents de pagament)

475, 476, 477 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les  

Administracions Públiques

448 5. Acomptes d'usuaris

485, 568 V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

4.558,54 -1.383,03

0,00 0,00

4.558,54 -1.383,03

4.054,98 -1.383,03

503,56

921.584,42 722.212,20
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIO UNIO DE COOPERADORS DE MATARO

2605

2014 Complet Partit

Compte de Resultats abreujat

NÚM. DELS COMPTES
NOTES DE 

LA MEMÒRIA

(Deure) Haver

EXERCICI N EXERCICI N-1

1. Ingressos per les activitats

700, 705, (706), (708), (709) a) Vendes i prestacions de serveis

721 b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

722, 723 c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

724 d) Subvencions oficials a les activitats

728 e) Donacions i altres ingressos per a activitats

727 f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici  

incorporats al resultat de l'exercici

(658) g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts

2. Ajuts concedits i altres despeses

(650), (651), (652), 729 a) Ajuts concedits

(653), (654) b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de  

membre de l'òrgan de govern

(6930), 71*, 7930 3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de  
fabricació

73 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

5. Aprovisionaments

(600), (601), (602), 606, 608, 

609, 61*, (6931), (6932), 

(6933), 7931, 7932, 7933

a) Consums i deteriorament d'existències

(607) b) Treballs realitzats per altres entitats

6. Altres ingressos de les activitats

752 a) Ingressos per arrendaments

751, 753, 754,755, 759 b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent

(64) 7. Despeses de personal

8. Altres despeses d'explotació

a) Serveis exteriors

(620) a1 ) Recerca i desenvolupament

(621) a2 ) Arrendaments i cànons

(622) a3 ) Reparacions i conservació

(623) a4 ) Serveis professionals independents

(624) a5 ) Transports

(625) a6 ) Primes d'assegurances

(626) a7 ) Serveis bancaris

(627) a8 ) Publicitat, propaganda i relacions públiques

(628) a9 ) Subministraments

(629) a10 ) Altres serveis

(631), (634), 636, 639 b) Tributs

(655), (694), (695), 794, 7954 c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per  

operacions de les activitats

(656), (659) d) Altres despeses de gestió corrent

52.065,31 48.033,62

42.324,45 39.212,15

8.821,47 8.821,47

919,39

-1.500,00 0,00

-1.500,00

0,00 -775,20

-775,20

0,00 0,00

-19.865,08 -20.002,58

-24.438,57 -30.831,84

-24.076,08 -29.905,54

-1,52

-5.664,83 -9.753,67

-9.214,22 -11.894,70

-960,26 -960,26

-141,09 -233,85

-470,00

-6.095,88 -2.511,21

-1.998,28 -4.081,85

-362,49 -926,30

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIO UNIO DE COOPERADORS DE MATARO

2605

2014 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES
NOTES DE 

LA MEMÒRIA

(Deure) Haver

EXERCICI N EXERCICI N-1

(68) 9. Amortització de l'immobilitzat

725, 726 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al  
resultat 

7951, 7952, 7955, 7956 11. Excés de provisions

12. Deteriorament i resultat per alienacions de  
l'immobilitzat

(690), (691), (692), 790, 791, 

792

a) Deterioraments i  pèrdues

(670), (671), (672), 770, 771, 

772

b) Resultats per alienacions i altres

(678), 778 13. Altres resultats

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ  
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

760, 761, 762,769 14. Ingressos financers

(660), (662), (665), (669) 15. Despeses financeres

(663), 763 16. Variació de valor raonable en instruments financers

(668), 768 17. Diferències de canvi

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments 
financers

(696), (697), (698), (699), 796, 

797, 798, 799

a) Deterioraments i  pèrdues

(666), (667), (673), 766, 773 b) Resultats per alienacions i altres

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)

(6300)*, 6301*, (633), 638 19. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)

-5.873,01 -2.884,89

0,00 0,00

82,47

471,12 -6.460,89

-6,76

0,00 0,00

0,00 -6,76

471,12 -6.467,65

471,12 -6.467,65

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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1.- ACTIVITAT DE L’EMPRESA 

FUNDACIO UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ PEL FOMENT DE L’ECONOMIA 

SOCIAL I LA REHABILITACIÓ URBANA. 

La Fundació es va constituir l’any 2005, i consta inscrita a la Direcció General de Dret i 

d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

L’entitat resta subjecta als principis i disposicions de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de 

Fundacions. Durant l’exercici 2009, es va realitzar la inscripció efectiva de la Fundació, 

essent el número d’inscripció el 2605, i la data efectiva de la inscripció el 21 de Gener 

del 2010. 

La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida. 

El domicili social de la Fundació que fixat al carrer Herrera nº 70 de Mataró. 

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els 

recursos obtinguts afectes de la forma permanent, a la realització de les finalitats 

d’interès general previstes segons els seus estatuts. 

La Fundació té com a finalitat la defensa i promoció de l’economia social en l’àmbit 

local de la ciutat de Mataró , català i a nivell internacional mitjançant la realització 

d’actuacions de la formació, informació, assessorament i estudi. 

S’entenen com economia social, aquelles entitats que tenen com a base la gestió 

democràtica de la seva activitat o que defensin aquest tipus de gestió, ja sigui a través 

de les actuals formes jurídiques: cooperatives, societats laborals, associacions, 

fundacions o mútues, com a través d’altres que es puguin establir en un futur. 

Així mateix, té com a finalitat la recuperació i preservació del patrimoni que 

històricament havia pertangut a la UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARO, posant el 

patrimoni al servei de l’economia social per recuperar-ne la seva finalitat original i que 

no sigui ser objecte d’actuacions especulatives. 

La Fundació durant l’any 2014 va desenvolupar les tasques definides en els seus 

estatuts, principalment va realitzar la promoció de l’economia social mitjançant la 

gestió i explotació dels immobles propietat de la Fundació, en concret es va realitzar el 

lloguer dels locals que formen el patrimoni històric, així com la rehabilitació del 

patrimoni històric de la UNIÓ DE COOPERADORS. 

La fundació també ha realitzat altres tasques de promoció de l’economia social 

mitjançant xerrades, actes socials, oferint recolzament, assessorament i formació a les 

empreses i entitats de l’economia social. 
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Tanmateix la Fundació ha rebut una subvenció per part de l’Ajuntament per tal de 

donar compliment a la preservació i conservació del patrimoni històric així com d’altres 

finalitats de la Fundació. 

Per l’exercici 2015 hi ha la previsió d’incorporar més immobles que pertanyen al 

patrimoni històric de UNIÓ DE COOPERADORS, per a la seva preservació i rehabilitació. 

La Fundació s’ha proposat con a fita pels propers exercicis projectar Mataró com a 

ciutat referent de l’Economia Social, en l’àmbit català, estatal i internacional, atorgant 

beques per treballs en l’àmbit cooperatiu. 

2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS . 

Aquests comptes anuals, expressats en euros, s’han preparat a partir dels registres 

comptables de la fundació i es presenten de conformitat amb els principis de 

comptabilitat i normes de valoració generalment acceptats, establerts en el Pla de 

comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la 

Generalitat de Catalunya aprovat per Decret 259/2008 de 23 de desembre en la 

seva versió abreujada. 

1. Imatge fidel 

a) Els comptes anuals reflecteixen l’ imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels 

resultats de l'empresa. 

b) S'han aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable per a la consecució 

d'aquesta imatge fidel. 

c) No s'estima necessari subministrar informació complementària, addicional a la preceptuada 

per les disposicions legals per a la consecució de l’ imatge fidel, sense perjudici que pugui 

incloure's informació diversa per a ampliar o facilitar la comprensió d'alguns determinats 

apartats 

 

2. Principis comptables 

Els comptes anuals s'han formulat aplicant els principis comptables establerts en el Pla de 

comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 

Catalunya aprovat per Decret 259/2008, de 23 de desembre. 

3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa.  

L'òrgan d'administració no té coneixement de riscos concrets que puguin alterar 

significativament el valor dels actius o passius en l'exercici següent, pel que entén que no hi ha 

necessitat de realitzar estimacions d'incertesa a la data de tancament de l'exercici.  
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4. Elements reconeguts en diverses partides. 

No existeix cap element patrimonial recollit en diverses partides. 

5. Canvis en criteris comptables. 

Els criteris comptables aplicats són resultat de l'aplicació de les normes de valoració incloses 

en la segona part del PGC. Durant aquest exercici no s'ha produït cap canvi en els criteris 

comptables.  

6. Correcció d’errors. 

No s’han detectat errors en exercicis anteriors. 

3.- APLICACIÓ DE RESULTATS 

1. L’òrgan d’Administració elevarà la següent proposta de distribució de resultats a la Junta 

General Ordinària: 

BASES DE REPARTIMENT 

Pèrdues i guanys 471,12 

Total Base Repartiment 471,12 

 
 

DISTRIBUCIÓ 

A compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors 471,12 

Total Distribucions 471,12 

 

 

4.- NORMES DE VALORACIÓ 

Els criteris comptables aplicats en la valoració de les diferents partides que integren els 

estats financers, en termes generals, estan basats en els principis comptables generalment 

acceptats, desenvolupats en les normes de valoració donades en el Pla de comptabilitat de 

les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya 

aprovat per Decret 259/2008, de 23 de desembre.  

 

Immobilitzat intangible: 

Es reconeixen aquí tals actius sempre que compleixin el criteri d’ identificació ja sigui per 

ser separables, o per sorgir de drets legals o contractuals. Es valoren inicialment a preu 

d'adquisició (que inclou totes les despeses addicionals fins a la seva posada en condicions 

de funcionament), o bé a cost de producció (preu de matèries primeres i consumibles, més 

els costos directament imputables i la fracció corresponent de costos indirectes). 
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Per a la valoració posterior, si l'immobilitzat intangible té vida útil indefinida –la qual cosa 

succeeix quan de l'anàlisi de tots els factors rellevants no hi hagi un límit previsible del 

període de generació de fluxos nets d'efectiu–, s'analitza almenys anualment la seva 

eventual deterioració i es registra la corresponent provisió. Si, per contra, té vida útil 

definida, s'amortitza anualment segons la durada d'aquesta.  

Quan existeixen fons de comerç i altres immobilitzats intangibles de vida útil indefinida, el 

càlcul del valor recuperable es realitza d'acord amb l'evolució de les vendes, tenint en 

compte per a això una anàlisi de la cartera de clients; també es té en compte la marxa dels 

resultats. 

Descripció 
Vida útil 

estimada 
% 

Pàgina Web confecc.Primitive 6 anys 16,66 

Concessió Administ. Cafè de Mar 50 anys 2,00 

 

Immobilitzat material: 

Es valoren inicialment a preu d'adquisició (que inclou totes les despeses addicionals fins a 

la seva posada en condicions de funcionament), o bé a cost de producció (preu de 

matèries primeres i consumibles, més els costos directament imputables i la fracció 

corresponent de costos indirectes). S'inclouen els impostos indirectes quan no són 

recuperables, l'estimació inicial del valor actual de les obligacions assumides derivades del 

desmantellament o retir i altres associades al citat actiu, tals com els costos de 

rehabilitació del lloc sobre el qual s'assenta, sempre que siguin significatives, i l'empresa 

hagi pogut calcular i registrar les provisions corresponents. En els immobilitzats que 

necessiten un període de temps superior a un any per a estar en condicions d'ús, 

s'inclouen en el preu d'adquisició o cost de producció les despeses financeres que s'hagin 

reportat abans de la posada en condicions de funcionament de l'immobilitzat material. En 

les operacions de permuta de caràcter comercial (diferent tipus d'actiu o fluxos diferents), 

l'immobilitzat material rebut es valora pel valor raonable de l'actiu lliurat més, si escau, les 

contrapartides monetàries lliurades a canvi. Quan la permuta no tingui caràcter comercial, 

l'immobilitzat material rebut es valora pel valor comptable del bé lliurat més, si escau, les 

contrapartides monetàries lliurades a canvi. Els béns d'immobilitzat rebuts en concepte 

d'aportació no dinerària de capital es valoren pel seu valor raonable en el moment de 

l'aportació. 

 

Amb posterioritat al seu reconeixement inicial, els elements de l'immobilitzat material es 

valoren pel seu preu d'adquisició o cost de producció menys l'amortització acumulada i, si 

escau, l'import acumulat de les correccions valoratives per deterioració reconegudes. 

Les amortitzacions s'estableixen sistemàtica i racionalment segons la vida útil dels béns, 

considerant-se que l'aplicació de les taules fiscals i de la normativa que al·ludeix a les 

mateixes s'ajusta a la depreciació real i obsolescència.  

 

Quan, com a mínim al tancament de l'exercici, l'empresa detecta que s'han produït 

pèrdues per deterioració en algun bé (valor comptable d'un bé supera al seu import 
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recuperable, entès aquest com el major import entre el seu valor raonable menys els 

costos de venda i el seu valor en ús), comptabilitza llavors les corresponents correccions 

valoratives per deterioració dels elements de l'immobilitzat material, així com la seva 

reversió quan les circumstàncies que les van motivar deixen d'existir.  

 

Les despeses realitzades durant l'exercici amb motiu de les obres i treballs que l'empresa 

porta a terme per a si mateixa, es carreguen en els comptes de despeses que 

corresponguin. Els comptes d'immobilitzacions materials en curs, es carreguen per l'import 

d'aquestes despeses, amb abonament a la partida d'ingressos que recull els treballs 

realitzats per l'empresa per a si mateixa.  

 

Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns de l'immobilitzat material 

s'incorporen a l'actiu com major valor del bé en la mesura que suposen un augment de la 

seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil, donant-se de baixa el valor 

comptable dels elements que s'hagin substituït.  

 

En els arrendaments operatius, les inversions realitzades per l'arrendatari que no siguin 

separables de l'actiu arrendat o cedit en ús, es comptabilitzen com immobilitzats materials 

quan compleixin la definició d'actiu. L'amortització d'aquestes inversions es realitza en 

funció de la seva vida útil que serà la durada del contracte d'arrendament o cessió -inclòs 

el període de renovació quan existeixin evidències que suportin que la mateixa es va a 

produir- , quan aquesta sigui inferior a la vida econòmica de l'actiu. 

 

Quan de les condicions econòmiques d'un acord d'arrendament es dedueixi que es 

transfereixen substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu 

objecte del contracte, aquest acord es qualifica com arrendament financer. En el moment 

inicial, es registra un actiu d'acord amb la seva naturalesa, i un passiu financer pel mateix 

import, que prenent-se el menor entre el valor raonable de l'actiu arrendat i el valor actual 

a l'inici de l'arrendament dels pagaments mínims acordats. 

 

En els arrendaments operatius (això és, en els arrendaments no financers) els ingressos i 

despeses, corresponents a l'arrendador i a l'arrendatari, derivats dels acords 

d'arrendament operatiu són considerats, respectivament, com ingrés i despesa de 

l'exercici en el qual els mateixos es reportin, imputant-se al compte de pèrdues i guanys. 

 

Descripció 
Vida útil 

estimada 
% 

Instal·lacions local Rierot, 10 20 anys 5,0 

Instal·lacions Can Xammar  20 anys 5,0 

Instal·lacions Cafè de Mar 20 anys 5,0 
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Inversions immobiliàries: 

L'immobilitzat material es presenta al seu cost d’adquisició en el qual s’inclou en la factura de 

compra, les despeses de transport, impostos i instal·lació i posada en marxa, si s’escau. 

 

Les ampliacions, modernització, millores i grans reparacions, quan suposen un allargament 

de la vida útil estimada del bé, es capitalitzen. En cas contrari, es consideren despesa de 

l’exercici. 

 

Reparacions menors i manteniment es consideren despesa de l’exercici. 

 

L’amortització de l'immobilitzat material es calcula sistemàticament, en funció de la vida útil. 

 

La fundació no ha realitzat cap treball per a l’immobilitzat. 

 

Descripció 
Vida útil 

estimada 
% 

Const. Camí Ral 266 bx, 3 33,33 anys 3 

Const. Local 5 Camí Ral 254-256  33,33 anys 3 

Const. Local 6 Camí Ral 254-256  33,33 anys 3 

 

Subvencions, donacions i llegats.  

Les subvencions de capital es valoren per l'import concedit quan tenen caràcter de no 

reintegrables, és a dir, quan ja s’hagin complert les condicions de concessió establertes. 

S’imputen al resultat de l’exercici en proporció a la depreciació experimentada durant el 

període pels actius finançats amb aquestes subvencions. 

 

Les subvencions vinculades directament amb les activitats de la fundació es registren com 

ingressos de l’exercici. 

Deutes. 

Figuren al balanç pel seu valor de reemborsament, separant el curt del llarg termini. La 

diferència entre aquest valor i la quantitat rebuda s’imputa en cada exercici a resultats 

d’acord amb un criteri financer. 

 

Així mateix, es classifiquen entre llarg i curt termini en funció dels seus venciments. En 

aquest sentit , es consideren com a llarg termini si la seva data de venciment es superior a 

dotze mesos, contats a partir de la data del balanç de situació adjunt, i a curt termini si el seu 

venciment és inferior a aquest període. 
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Instruments financers:   

A. Actius financers 

Classificació i valoració: 

A.1 Préstecs i partides a cobrar:  

En aquesta categoria es classifiquen, tret que sigui aplicable el disposat en els 

apartats 3 i 4 següents, els: 

1. Crèdits per operacions comercials: són aquells actius financers que s'originen en la 

venda de béns i la prestació de serveis per operacions de tràfic de l'empresa, i 

2. Crèdits per operacions no comercials: són aquells actius financers que, no sent 

instruments de patrimoni ni derivats, no tenen origen comercial, els cobraments del 

qual són de quantia determinada o determinable i que no es negocien en un mercat 

actiu.  

A.1.1 Valoració inicial. Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoraran 

inicialment pel seu valor raonable, que, excepte evidència en contrari, serà el preu de 

la transacció, que equivaldrà al valor raonable de la contraprestació lliurada més els 

costos de transacció que els siguin directament atribuïbles. No obstant això, els 

crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no 

tinguin un tipus d'interès contractual, així com les bestretes i crèdits al personal, els 

dividends a cobrar i els desemborsaments exigits sobre instruments de patrimoni, 

l'import del qual s'espera rebre en el curt termini, es valoren pel seu valor nominal 

quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu. 

A.1.2 Valoració posterior. Els actius financers inclosos en aquesta categoria es 

valoren pel seu cost amortitzat. No obstant això anterior, els crèdits amb venciment 

no superior a un any que, d'acord amb el disposat en l'apartat anterior, s'haguessin 

valorat inicialment pel seu valor nominal, continuen valorant-se per aquest import, 

tret que s'haguessin deteriorat. 

A.1.3. Deterioració del valor. Almenys al tancament de l'exercici, s'efectuen les 

correccions valoratives necessàries sempre que existeixi evidència objectiva que el 

valor d'un crèdit, o d'un grup de crèdits amb similars característiques de risc valorats 

col·lectivament, s'ha deteriorat com resultat d'un o més esdeveniments que hagin 

ocorregut després del seu reconeixement inicial i que poden venir motivats per la 

insolvència del deutor. La pèrdua per deterioració del valor d'aquests actius financers 

serà la diferència entre el seu valor en llibres i el valor actual d'interès efectiu calculat 

en el moment del seu reconeixement inicial. Per als actius financers a tipus d'interès 

variable, s'emprarà el tipus d'interès efectiu que correspongui a la data de tancament 

dels comptes anuals d'acord amb les condicions contractuals. En el càlcul de les 

pèrdues per deterioració d'un grup d'actius financers es podran utilitzar models 

basats en fórmules o mètodes estadístics. 
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No obstant això tot l'anterior, es respectaran en tant que sigui possible els criteris 

establerts en la normativa fiscal per a poder procedir a la deducció d'aquesta 

deterioració en la base imposable. 

B. Passius financers 

Suposen per a l'empresa una obligació contractual, directa o indirecta, de lliurar efectiu o 

altre actiu financer, o d'intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions 

potencialment desfavorables. També és un passiu financer tot contracte que pugui ser 

liquidat amb els instruments de patrimoni propi de l'empresa.  

B.1. Dèbits i partides a pagar- 

Recullen: 

1. Dèbits per operacions comercials: són aquells passius financers que s'originen en la 

compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l'empresa, i 

2. dèbits per operacions no comercials: són aquells passius financers que, no sent 

instruments derivats, no tenen origen comercial. 

B.1.1. Valoració inicial: Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren 

inicialment pel seu valor raonable, que, excepte evidència en contrari, serà el preu de 

la transacció, que equivaldrà al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat 

pels costos de transacció que els siguin directament atribuïbles. No obstant això, els 

dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no 

tinguin un tipus d'interès contractual, així com els desemborsaments exigits per 

tercers sobre participacions, l'import de les quals s'espera pagar en el curt termini, es 

podran valorar pel seu valor nominal, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos 

d'efectiu no sigui significatiu. 

B.1.2. Valoració posterior: Els passius financers inclosos en aquesta categoria es 

valoren pel seu cost amortitzat. No obstant això, els dèbits amb venciment no 

superior a un any que, d'acord amb el disposat en l'apartat anterior, es valorin 

inicialment pel seu valor nominal, continuen valorant-se per aquest import. 

Impostos sobre beneficis:   

La fundació va optar per acollir-se al règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre  de la Llei 

49/2002, de 23 de desembre. Entre altres beneficis fiscals, està exempta en l’impost sobre 

societats pels rendiments d’explotacions qualificades a la Llei com exemptes. Els rendiments 

de les explotacions econòmiques no exemptes estan gravats al tipus del 10%. 

La opció pel règim fiscal especial està condicionada al compliment del requisits de 

l’esmentada Llei.  
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Ingressos i despeses:   

Els ingressos pels serveis prestats es registren deduint-ne com a menor import de l’operació 

tots els descomptes que no obeeixen per pagament immediat, els quals són considerats com 

a despeses financeres. 

Les despeses es registren per l'import consignat en factura, inclòs l'IVA. 

La fundació està exempta de l'IVA, per aplicació de l’article 20 de la llei del impost. 

 

La imputació d’ingressos i despeses s’efectua en funció del corrent real de béns i serveis que 
representen i amb independència del moment en què es produeix el corrent monetari o 
financer derivat d’ells. 

No obstant, seguint el principi de prudència, la Societat únicament comptabilitza els beneficis 

realitzats a la data del tancament de l’exercici, i els riscos i les pèrdues previsibles, tot i essent 

eventuals, es comptabilitzen tan bon punt es coneixen. 

 

5.- IMMOBILITZAT MATERIAL 

a) Estat de moviments de l’immobilitzat material de l’exercici actual 

 

 Immobilitzat 

material 

1. SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2014 21.551,89 

(+) Entrades 32.932,35 

(-)  Sortides 0,00 

2. SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2014 54.484,24 

3. AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL EXERCICI 

2014 0,00 

(+) Dotació a l’amortització de l’exercici 2.060,21 

(+) Augments per adquisicions o traspassos 0,00 

(-)  Disminucions per sortides, baixes o traspassos 0,00 

4. AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI 

2014 -2.060,21 

5. CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT. SALDO 

INICIAL EXERCICI 2014 0,00 

(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegudes en 

el període 0,00 

(-)  Reversió de correccions valoratives por deteriorament 0,00 

(-)  Disminucions per sortides, baixes o traspassos 0,00 

6. CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO 

FINAL EXERCICI 2014 0,00 

VALOR NET COMPTABLE 52.424,03 
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b) Estat de moviments de l’immobilitzat material de l’exercici anterior 

 

 Immobilitzat 

material 

1. SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2013 0,00 

(+) Entrades 21.551,89 

(-)  Sortides 0,00 

2. SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2013 21.551,89 

3. AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL EXERCICI 

2013 0,00 

(+) Dotació a l’amortització de l’exercici 0,00 

(+) Augments per adquisicions o traspassos 0,00 

(-)  Disminucions per sortides, baixes o traspassos 0,00 

4. AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI 

2013 0,00 

5. CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO 

INICIAL EXERCICI 2013 0,00 

(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegudes en 

el període 0,00 

(-)  Reversió de correccions valoratives per deteriorament 0,00 

(-)  Disminucions per sortides, baixes o traspassos 0,00 

6. CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO 

FINAL EXERCICI 2013 0,00 

VALOR NET COMPTABLE 21.551,89 

 

La composició d’aquest epígraf i els moviments de les diferents comptes durant l’exercici són 

els següents: 

2014 Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo Final 

Altres instal·lacions 21.551,89 32.932,35 0,00 54.484,24 

Total 21.551,89 32.932,35 0,00 54.484,24 

 

2013 Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo Final 

Altres instal·lacions 0,00 21.551,89 0,00 21.551,89 

Total 0,00 21.551,89 0,00 21.551,89 

 

Les altes corresponen a les instal·lacions elèctriques, tancaments per a condicionar els locals. 

 

Amortitzat immobilitzat material 

La composició d’aquest epígraf i els moviments de les diferents comptes durant l’exercici són 

els següents: 

2014 Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo Final 

Amortització acumulada de altres 

instal·lacions 0,00 2.060,21 0,00 -2.060,21 

Total 0,00 2.060,21 0,00 -2.060,21 
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2013 Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo Final 

Amortització acumulada de altres 

instal·lacions 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

6.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

a) Estat de moviments d’inversions immobiliàries de l’exercici actual 

 

 Inversions 

immobiliàries 

7. SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2014 620.454,98 

(+) Entrades 0,00 

(-)  Sortides 0,00 

8. SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2014 620.454,98 

9. AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL EXERCICI 

2014 -6.018,17 

(+) Dotació a l’amortització de l’exercici 2.893,41 

(+) Augments per adquisicions o traspassos 0,00 

(-)  Disminucions per sortides, baixes o traspassos 0,00 

10. AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI 

2014 -8.911,58 

11. CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT. SALDO 

INICIAL EXERCICI 2014 0,00 

(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegudes en 

el període 0,00 

(-)  Reversió de correccions valoratives por deteriorament 0,00 

(-)  Disminucions per sortides, baixes o traspassos 0,00 

12. CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO 

FINAL EXERCICI 2014 0,00 

VALOR NET COMPTABLE 611.543,40 

 

b) Estat de moviments d’inversions immobiliàries de l’exercici anterior 

 

 Inversions 

immobiliàries 

13. SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2013 620.454,97 

(+) Entrades 201.024,86 

(-)  Sortides 201.024,85 

14. SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2013 620.454,98 

15. AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL EXERCICI 

2013 -3.133,28 

(+) Dotació a l’amortització de l’exercici 2.884,89 

(+) Augments per adquisicions o traspassos 0,00 

(-)  Disminucions per sortides, baixes o traspassos 0,00 

16. AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI 

2013 -6.018,17 

17. CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO 

INICIAL EXERCICI 2013 0,00 
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(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegudes en 

el període 0,00 

(-)  Reversió de correccions valoratives per deteriorament 0,00 

(-)  Disminucions per sortides, baixes o traspassos 0,00 

18. CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO 

FINAL EXERCICI 2013 0,00 

VALOR NET COMPTABLE 614.436,81 

 

Inversions immobiliàries 

La composició d’aquest epígraf i els moviments de les diferents comptes durant l’exercici són 

els següents: 

2014 Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo Final 

Terreny Palmerola 192.500,00 0,00 0,00 192.500,00 

Solar Camí Ral 266, 1 Bx 3 174.708,81 0,00 0,00 174.708,81 

Solar Local 5 Camí Ral 266 105.880,00 0,00 0,00 105.880,00 

Solar Local 6 Camí Ral 266 50.919,39 0,00 0,00 50.919,39 

Construcció Camí Ral 266 1, Bx 3 52.221,31 0,00 0,00 52.221,31 

Construcció Local 5 Camí Ral 266 29.863,59 0,00 0,00 29.863,59 

Construcció Local 6 Camí Ral 266 14.361,88 0,00 0,00 14.361,88 

Total 620.454,98 0,00 0,00 620.454,98 

 

 

2013 Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo Final 

Terreny Palmerola 192.500,00 0,00 0,00 192.500,00 

Solar Camí Ral 266, 1 Bx 3 174.708,81 0,00 0,00 174.708,81 

Solar Local 5 Camí Ral 266 105.880,00 0,00 0,00 105.880,00 

Solar Local 6 Camí Ral 266 50.919,39 0,00 0,00 50.919,39 

Construcció Camí Ral 266 1, Bx 3 52.221,31 0,00 0,00 52.221,31 

Construcció Local 5 Camí Ral 266 29.863,59 0,00 0,00 29.863,59 

Construcció Local 6 Camí Ral 266 14.361,88 0,00 0,00 14.361,88 

Total 620.454,98 0,00 0,00 620.454,98 

 

Amortitzat inversions immobiliàries 

La composició d’aquest epígraf i els moviments de les diferents comptes durant l’exercici són 

els següents: 

2014 Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo Final 

Amortització acumulada de les inversions 

immobiliàries -6.018,17 2.893,41 0,00 -8.911,58 

Total -6.018,17 2.893,41 0,00 -8.911,58 

 

2013 Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo Final 

Amortització acumulada de les inversions 

immobiliàries -3.133,28 2.884,89 0,00 -6.018,17 

Total -3.133,28 2.884,89 0,00 -6.018,17 
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Els immobles corresponen a les següents finques: 

Can Xammar Local número Tres planta baixa edifici situat Camí Ral, número 266 de Mataró de 

cessió gratuïta mitjançant escriptura pública 3.281 

Can Xammar Local número Cinc primera planta edifici situat Camí Ral, número 266 de Mataró 

de cessió gratuïta mitjançant escriptura pública 1.226 

Can Xammar Local número Sis primera planta edifici situat Camí Ral, número 266 de Mataró de 

cessió gratuïta mitjançant escriptura pública 1.226 

Els ingressos obtinguts pel lloguer dels locals és el següent: 

Immoble Exercici 2014 Exercici 2013 

Can Xamar, 3 0,00 0,00 

Can Xamar, 5 7.219,20 5.240,00 

Can Xamar, 6 3.008,00 2.183,33 

 

7.- BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 

No hi ha moviments a aquesta partida 

8.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

a) Estat de moviments de l’immobilitzat intangible de l’exercici actual 

 Immobilitzat 

intangible 

19. SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2014 1.236,00 

(+) Entrades 200.430,17 

(-)  Sortides 0,00 

20. SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2014 201.666,17 

21. AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL EXERCICI 

2014 -2.155,39 

(+) Dotació a l’amortització de l’exercici 0,00 

(+) Augments per adquisicions o traspassos 0,00 

(-)  Disminucions per sortides, baixes o traspassos 0,00 

22. AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI 

2014 -2.155,39 

23. CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT. SALDO 

INICIAL EXERCICI 2014 0,00 

(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegudes en 

el període 0,00 

(-)  Reversió de correccions valoratives por deteriorament 0,00 

(-)  Disminucions per sortides, baixes o traspassos 0,00 

24. CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO 

FINAL EXERCICI 2014 0,00 

VALOR NET COMPTABLE 6.551,25 
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b) Estat de moviments de l’immobilitzat intangible de l’exercici anterior 

 

 Immobilitzat 

intangible 

25. SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2013 1.236,00 

(+) Entrades 0,00 

(-)  Sortides 0,00 

26. SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2013 1.236,00 

27. AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL EXERCICI 

2013 -1.236,00 

(+) Dotació a l’amortització de l’exercici 0,00 

(+) Augments per adquisicions o traspassos 0,00 

(-)  Disminucions per sortides, baixes o traspassos 0,00 

28. AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI 

2013 -1.236,00 

29. CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO 

INICIAL EXERCICI 2013 0,00 

(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegudes en 

el període 0,00 

(-)  Reversió de correccions valoratives per deteriorament 0,00 

(-)  Disminucions per sortides, baixes o traspassos 0,00 

30. CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO 

FINAL EXERCICI 2013 0,00 

VALOR NET COMPTABLE 0,00 

 

Immobilitzat intangible 

La composició d’aquest epígraf i els moviments de les diferents comptes durant l’exercici són 

els següents:  

2014 Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo Final 

Aplicacions informàtiques 1.236,00 6.551,25 0,00 7.787,25 

Concessió Administrativa Cafè de Mar 0,00 193.878,92  193.878,92 

Total 1.236,00 200.430,17 0,00 201.666,17 

 

Les altes corresponen a la nova Web. 

 

2013 Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo Final 

Aplicacions informàtiques 1.236,00 0,00 0,00 1.236,00 

Total 1.236,00 0,00 0,00 1.236,00 
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Amortitzat immobilitzat intangible 

La composició d’aquest epígraf i els moviments de les diferents comptes durant l’exercici són 

els següents: 

2014 Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo Final 

Amortització acumulada d’ aplicacions 

informàtiques -1.236,00 0,00 0,00 -1.236,00 

Amortització Acumulada Concessió 

administrativa Cafè de Mar 0,00 919,39 0,00 -919,39 

Total -1.236,00 919,39 0,00 -2.155,39 

 

2013 Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo Final 

Amortització acumulada d’ aplicacions 

informàtiques -1.236,00 0,00 0,00 -1.236,00 

Total -1.236,00 0,00 0,00 -1.236,00 

 

No s’ha dotat amortització a la nova Web degut a que a 31 de desembre de 2014 encara no 

està activa. 

 

9.- ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

9.1.- ARRENDAMENTS FINANCERS 

No hi hagut moviments 

9.2.- ARRENDAMENTS OPERATIUS 

1/ Cessió de lloguers derivats del contracte d‘arrendament del local 5 i local 6  situat a 

Can Xammar entre Fundació Unió de Cooperadors i Xavier Escarpenter Claramonte 

amb data 8 d’abril de 2013. 

Les parts pacten un termini inicial d’arrendament de DEU ANYS que finalitzarà el dia 7 

d’abril de 2023. 

El preu de l’arrendament es fixa en la quantitat de 600 Euros mensuals pel local 

número 5 i en la quantitat de 250 Euros mensuals pel local número 6, sent la renda 

total de 850 Euros mensuals més l’import que resulti d’aplicar a la mateixa l’impost 

sobre el Valor Afegit. 

2/ Lloguer de la finca la qual en l’actualitat consisteix en solar lliure d’edificació, situat 

al c/Palmerola i c/Deu de Gener, de superfície 560 metres quadrats, amb una 

edificabilitat de 1170 m2, la qual es destinarà a l’activitat d’aparcaments de vehicles en 

rotació així com la seva gestió i explotació.  
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3/ Contracte arrendament local de planta baixa del l’edifici núm. 38 del carrer Poeta 

Punsola de Mataró. El local objecte del present contracte es destinarà a ús docent per 

formació de persones adultes. A part de l’ús inicialment previst, l’immoble arrendat 

podrà ser utilitzat per qualsevol òrgan de l’Ajuntament de Mataró o dels organismes 

públics d’ell dependents 

El contracte es va rescindir en data 17 d’octubre de 2014. 

4/ Lloguer puntual de la Sala Polivalent de Cafè de Mar. 

El Total d’ingressos és el següent: 

 

 Exercici 2014 Exercici 2013 

Can Xammar,3 0,00 0,00 

Can Xammar,5 7.219,20 5.240,00 

Can Xammar,6 3.008,00 2.183,33 

Finca ubicada entre Cl. Palmerola 

i Cl. Deu de Gener 

19.128,10 19.884,10 

Lloguer Planta baixa cl. Poeta 

Punsola, 38 

8.963,92 11.904,71 

Lloguer Sala Polivalent Cafè Mar 407,32 0,00 

 

10.- ACTIUS FINANCERS 

1. El valor en llibres, per a cadascuna de les categories d'actius financers a llarg termini, 

excepte inversions en empreses del grup, multigrup i associades es mostra en el següent 

quadre de classificació, segons la seva naturalesa i la seva funció. 

 

a) Actius financers a llarg termini, excepte en el patrimoni d’empreses del grup, 

multigrup i associades 

Exercici 2014 
Instruments 

de patrimoni 

Valors 

representatius 

de deute 

Crèdits, 

Derivats i 

Altres 

TOTAL 

Actius financers mantinguts per negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers a cost amortitzable 0,00 0,00 1.730,89 1.730,89 

Actius financers a cost 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 1.730,89 1.730,89 

 



17 

 

Exercici 2013 
Instruments 

de patrimoni 

Valors 

representatius 

de deute 

Crèdits, 

Derivats i 

Altres 

TOTAL 

Actius financers mantinguts per negociar 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 

Actius financers a cost amortitzable 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers a cost 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 

 

A l’exercici 2014 la partida de 1.730,89.- es correspon a 1.700,00.- per la fiança del local de Can 

Xammar i 30,89.- al dipòsit de garantia del contracte de subministrament elèctric d’ Endesa 

Energia, s.a. 

 

1. El valor en llibres, per a cadascuna de les categories d'actius financers a curt termini, 

excepte inversions en empreses del grup, multigrup i associades es mostra en el següent 

quadre de classificació, segons la seva naturalesa i la seva funció. 

b) Actius financers a curt termini, excepte en el patrimoni d’empreses del grup, 

multigrup i associades 

Exercici 2014 
Instruments 

de patrimoni 

Valors 

representatius 

de deute 

Crèdits, 

Derivats i 

Altres 

TOTAL 

Actius financers mantinguts per negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 11.336,08 11.336,08 

Actius financers a cost 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 11.336,08 11.336,08 

 

Durant l’exercici 2014 l’import corresponent a clients és de 10.258,99 i l’import corresponent a 

deutors és de 1.077,09. 

 

Exercici 2013 
Instruments 

de patrimoni 

Valors 

representatius 

de deute 

Crèdits, 

Derivats i 

Altres 

TOTAL 

Actius financers mantinguts per negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 8.472,02 8.472,02 

Actius financers a cost 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 8.472,02 8.472,02 

Durant l’exercici 2013 l’import corresponent a clients és de 7.394,93 i l’import corresponent a 

deutors és de 1.077,09. 
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Exercici 2014 Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo Final 

Usuaris 2.182,53 12.374,89 10.296,79 4.260,33 

Patrocinadors 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deutors 6.289,79 38.837,65 38.051,69 7.075,75 

 

Altres comptes a 
cobrar 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 8.472,32 51.212,54 48.348,48 11.336,38 

 

Exercici 2013 Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo Final 

Usuaris 0,00 8.982,23 6.800,00 2.182,23 

Patrocinadors 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deutors 4.231.81 38.464,46 36.406,48 6.289,79 

Altres comptes a 

cobrar 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  4.231.81 47.446,69 43.206,48 8.472,02 

 

11.- PASSIUS FINANCERS 

1. El valor en llibres, per a cadascuna de les categories de passius financers a llarg termini, es 

mostren en el següent quadre de classificació segons la seva naturalesa i la seva funció:  

a) Passius financers a llarg termini 

Exercici 2014 

Deutes amb 

entitats de 

crèdit 

Obligacions i 

altres valors 

negociables 

Derivats i 

altres 
TOTAL 

Passius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 

Passius financers mantinguts per negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 

 

Exercici 2013 

Deutes amb 

entitats de 

crèdit 

Obligacions i 

altres valors 

negociables 

Derivats i 

altres 
TOTAL 

Passius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 

Passius financers mantinguts per negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00 

 

L’import consignat a l’exercici 2013 i 2014 correspon a una fiança pels locals número 5 i 6 

situat a Can Xammar. 
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1. El valor en llibres, per a cadascuna de les categories de passius financers a curt termini, es 

mostren en el següent quadre de classificació segons la seva naturalesa i la seva funció:  

b) Passius financers a curt termini 

Exercici 2014 

Deutes amb 

entitats de 

crèdit 

Obligacions i 

altres valors 

negociables 

Derivats i 

altres 
TOTAL 

Passius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 4.054,98 4.054,98 

Passius financers mantinguts per negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 4.054,98 4.054,98 

 

Exercici 2013 

Deutes amb 

entitats de 

crèdit 

Obligacions i 

altres valores 

negociables 

Derivats i 

altres 
TOTAL 

Passius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 -2.696,79 -2.696,79 

Passius financers mantinguts per negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 -2.696,79 -2.696,79 

 

Exercici 2014 Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo Final 

Proveïdors -2.696,79 81.349,59 74.597,82 4.054,98 

Creditors 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altres Partides 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL -2.696,79 81.349,59 74.597,82 4.054,98 

 

Exercici 2013 Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo Final 

Proveïdors -42.332,47 301.926,24 262.290,56 -2.696,79 

Creditors 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altres Partides 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL -42.332,47 301.926,24 262.290,56 -2.696,79 
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12.- FONS PROPIS 

La composició d’aquest apartat és la següent:  

FONS PROPIS Exercici 2014 Exercici 2013  

I.  Fons Dotacional o Fons Social 668.314,98 668.314,98 

1. Fons Dotacional o Fons Social 668.314,98 668.314,98 

2. Fons Dotacional o Fons Social pendent de 

desemborsar 0,00 0,00 

II. Fons Especials 0,00 0,00 

III. Excedent d’exercicis anteriors 53.580,25 60.047,90 

 1.Romanent 53.580,25 60.047,90 

 2.Excedents negatius d’exercicis anteriors 0,00 0,00 

IV. Excedents pendents d’aplicació en activitats 

estatuàries 0,00 0,00 

V. Excedents de l’exercici 471,12 -6.467,65 

VI. Aportacions per a compensar pèrdues 0,00 0,00 

 TOTAL 722.366,35 721.895,23 

 

Concepte Saldo Inicial Altes Baixes Traspàs Saldo Final 

Fons Social 668.314,98 0,00 0,00 0,00 668.314,98 

Romanent 60.047,90  -6.467,65 0,00 53.580,25 

Resultat -6.467,65 471,12 6.467,65 0,00 471,12 

Total 721.895,23 471,12 0,00 0,00 722.366,35 

 

13.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

Els saldos i moviments i l'origen de les subvencions, donacions i llegats rebuts que 

apareixen en el Balanç, es mostren en els següents quadres: 

a) Subvencions, donacions i llegats rebuts, atorgats per tercers diferents dels socis 

 Exercici 2014 Exercici 2013 

 - Que apareixen en el balanç 0,00 0,00 

 - Imputats al compte de pèrdues i guanys 9.740,86 8.821,47 

 

L’import de 8.821,47.- pertany a la subvenció atorgada per l’ajuntament de Mataró i l’import 

de 919,39.- pertany a la cessió d’ús de Cafè de Mar. 

14.- SITUACIÓ FISCAL 

Impost sobre beneficis 

La despesa per l'impost sobre beneficis de l'exercici està format per dos components: la 

despesa per impost corrent i la despesa per impost diferit. 



21 

 

La despesa per impost corrent sorgeix de la cancel·lació de les retencions i pagaments a 

compte així com del reconeixement del passiu o actiu per impost corrent. La despesa per 

impost diferit es correspon amb el reconeixement i cancel·lació dels actius i passius per impost 

diferit. 

Altres tributs 

Les disposicions legals vigents en matèria tributària, estableixen que les liquidacions 

d'impostos no es consideren definitives fins que no hagin estat inspeccionades per les 

autoritats fiscals o transcorri el termini de prescripció de quatre anys. 

La direcció de la Fundació entén que dels impostos que està sotmesa l'Entitat, no existeixen 

contingències d'imports significatius que poguessin derivar-se de la revisió dels anys oberts a 

inspecció.  

No existeixen contingències fiscals sobre esdeveniments posteriors al tancament que suposin 

una modificació de la normativa fiscal que afecti als actius i passius fiscals registrats. 

 

Conceptes Augments Disminucions Bases 

 

Resultat comptable de l’exercici   471,12 

 

Diferències permanents:    

Règim fiscal entitats sense finalitat lucrativa (Llei 

49/2002) 50.912,73 51.383,85  

 

Diferències temporals:    

 

Compensació bases negatives exercicis anteriors o 

50% dotació al F.R.O. (Cooperatives)   0,00 

 

Correccions comptables:    

 

Base Imposable Impost Societats   0,00 

 

 2014 2013 

Concepte Actiu Passiu Actiu Passiu 

Hisenda Pública     

Deutora per Iva 6.573,10  1.017,59  

Deutora dev. Imp. Societats   0,99  

Deutora subv. Concedides 8.821,47  6.721,47  

Creditora concep. Fiscals  503,56  1.075,83 

Embargament Salarial    237,93 
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15.- INGRESSOS I DESPESES 

 

a) Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de la Fundació 

 

No hi ha despeses derivades del funcionament dels Òrgans de govern de la Fundació durant 

l’exercici 2014. 

 

b) Ajuts concedits i altres despeses 

 

No hi ha moviment a aquesta partida. 

 

c) Aprovisionaments 

 

El desglossament de la partida “Aprovisionaments” del compte de resultats és el següent (en 

euros): 

Partida Exercici 2014 Exercici 2013 

Compres de béns destinats a les activitats 0,00 775,20 

Compres d’altres aprovisionaments 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 775,20 

 

d) Despeses de personal 

 

El desglossament de la partida “Despeses de personal” del compte de resultats és el següent 

(en euros): 

 

Partida Exercici 2014 Exercici 2013 

Sous i salaris 15.000,02 15.000,02 

Seguretat Social a càrrec de l’empresa 4.865,06 5.002,56 

Altres despeses socials 0,00 0,00 

TOTAL 19.865,08 20.002,58 

e) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats 

 

No hi ha cap partida inclosa en aquest epígraf del balanç. 

 

f) Altres resultats 

 

No hi ha cap partida inclosa en aquest epígraf del balanç. 

 

g) Ingressos per promocions, patrocinadors i col·laboracions 

 

No hi ha hagut ingressos per promocions, patrocinadors i col·laboracions. 

h) Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades 

 

La Fundació no ha realitzat cap transacció amb entitats del grup o associades. 
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i) Transaccions efectuades en moneda estrangera 

 

La Fundació no ha realitzat cap transacció en moneda diferent a l’euro. 

 

Els consums de mercaderies, matèries primeres i altres matèries consumibles, càrregues 

socials, altres despeses d'explotació, venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta 

de béns no monetaris i serveis, així com els resultats originats fora de l'activitat normal de 

l'empresa inclosos en la partida “Altres resultats”, es detallen en el quadre següent:  

 

Detall del compte de pèrdues i guanys Exercici 2014 Exercici 2013 

1.  Consum de mercaderies 0,00 -775,20 

 a)  Compres, netes de devolucions i descomptes, de les quals: 0,00 -775,20 

  - nacionals 0,00 -775,20 

  - adquisicions intracomunitàries 0,00 0,00 

  - importacions 0,00 0,00 

 b)  Variació d’existències 0,00 0,00 

2.  Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles 0,00 0,00 

 a)  Compres, netes de devolucions i descomptes, de les quals: 0,00 0,00 

  - nacionals 0,00 0,00 

  - adquisicions intracomunitàries 0,00 0,00 

  - importacions 0,00 0,00 

 b)  Variació d’existències 0,00 0,00 

3.  Càrregues socials -4.865,06 -5.002,56 

 a)  Seguretat Social a càrrec de l’empresa -4.865,06 -5.002,56 

 b)  Aportacions i dotacions per a pensions 0,00 0,00 

 c)  Altres càrregues socials 0,00 0,00 

4.  Altres despeses d’explotació -24.438,57 -30.831,84 

 a)  Pèrdues i deteriorament d’operacions comercials 0,00 0,00 

 b)  Resta de despeses d’explotació -24.438,57 -30.831,84 

5.  Venda de bens i prestacions de serveis produïts per permuta de béns no 

monetaris i serveis 0,00 0,00 

6.  Resultats originats fora de l’activitat normal de l’empresa inclosos en “Altres 

resultats” 82,47 0,00 

 

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 

 

Al tancament de l’exercici, la Fundació no té cap contingència d’import significatiu que s’hagi 

d’incloure a les partides de provisions del balanç de situació. 
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17.- APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATUÀRIES 

Detall dels rendiments exempts: 

Descripció Article Llei 49/2002 Ingressos   Associats Despeses Associades 

Subvencions 6.1º c) 9.740,86 14.384,33 

Ingressos Patrimoni 

Mobiliari i Immobiliari 

6.2º 42.562,38 37.447,79 

TOTAL  52.303,24 51.832,12 

 

a) Béns i drets que formen part dels fons dotacionals 

 

Els immobles corresponen a les següents finques: 

Solar de lliure edificació, situat entre el Carrer Palmerola i el carrer Deu de Gener, de superfície 

de 560 metres quadrats, amb una edificabilitat de 1.170 metres quadrats. 

Can Xammar Local número Tres planta baixa edifici situat Camí Ral, número 266 de Mataró de 

cessió gratuïta mitjançant escriptura pública 3.281 

Can Xammar Local número Cinc primera planta edifici situat Camí Ral, número 266 de Mataró 

de cessió gratuïta mitjançant escriptura pública 1.226 

Can Xammar Local número Sis primera planta edifici situat Camí Ral, número 266 de Mataró de 

cessió gratuïta mitjançant escriptura pública 1.226 

 

 

b) Destí d’ingressos i rendes a les finalitats fundacionals 

 

El càlcul del destí dels ingressos i rendes a les finalitats fundacionals en base a la Llei 5/2001 de 

la Generalitat de Catalunya, de 2 de maig, i a l’article 3.2 del Reglament per l’aplicació del 

règim fiscal de les entitats sense afany de lucre, és el que s’exposa tot seguit: 

 

 

Concepte Euros 

-Total ingressos de l’exercici 2014 52.303,24 

-Menys: ingressos extraordinaris per alienació de béns i drets de la dotació que 

mantenen el caràcter de dotació 

0,00 

-Menys: despeses necessàries per a l’obtenció d’ingressos 17.766,71 

Base del Càlcul 34.536,53 

Despeses de l’exercici en compliment de les activitats fundacionals 34.065,41 

Total aplicacions de l’exercici  0,00 

% aplicat a activitats fundacionals 98,64% 

Ingressos pendents d’aplicar a finalitats fundacionals 0,00 
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2014 Despeses Necessàries Despeses 

Fundacionals 

Arrendaments 

(comptador) 

1,52 0,00 

Reparació i conservació 0,00 5.664,83 

Serveis professionals 9.214,22 0,00 

Primes assegurances 960,26 0,00 

Serveis bancaris 141,09 0,00 

Subministrament 6.095,88 0,00 

Altres serveis 1.198,28 0,00 

Donació cooperativa 0,00 800,00 

Altres tributs 0,00 362,49 

Personal 0,00 19.865,08 

Ajudes individuals Beques 

J. Peiró 

0,00 1.500,00 

Amortització 0,00 5.873,01 

Despeses extraordinàries 155,46 0,00 

TOTAL  17.766,71 34.065,41 
 

2014 Import 

Ingressos totals 52.303,24 

(-) rendes necessàries 17.766,71 

(=) Rendes netes (base càlcul) 34.536,53 

% aplicat a activitats fundacionals 98,64% 
 

Concepte Euros 

-Total ingressos de l’exercici 2013 48.033,62 

-Menys: ingressos extraordinaris per alienació de béns i drets de la 

dotació que mantenen el caràcter de dotació 

0,00 

-Menys: despeses necessàries per a l’obtenció d’ingressos 15.411,38 

Base del Càlcul 32.622,24 

Despeses de l’exercici en compliment de les activitats fundacionals 39.089,89 

Total aplicacions de l’exercici  0,00 

% aplicat a activitats fundacionals 119,83% 

Ingressos pendents d’aplicar a finalitats fundacionals 0,00 
 

2013 Despeses Necessàries Despeses Fundacionals 

Treballs realitzats per altres empreses 0,00 775,20 

Reparació i conservació 0,00 10.353,67 

Serveis professionals 10.144,21 1.150,49 

Primes assegurances 960,26 0,00 

Serveis bancaris 233,85 0,00 

Publicitat 0,00 990,00 

Subministrament 2.511,21 0,00 

Altres serveis 1.561,85 1.000,00 

Donació cooperativa 0,00 1.000,00 

Altres tributs 0,00 926,30 

Personal 0,00 20.002,58 

Ajudes individuals Beques J. Peiró 0,00 0,00 

Amortització 0,00 2.884,89 

Despeses financeres 0,00 6,76 

Despeses extraordinàries 0,00 0,00 

TOTAL  15.411,38 39.089,89 
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2013 Import 

Ingressos totals 48.033,62 

(-) rendes necessàries 15.411,38 

(=) Rendes netes (base càlcul) 32.622,24 

% aplicat a activitats fundacionals 119,83% 

 

S’han considerat despeses necessàries aquelles que per la seva naturalesa no es poden 

considerar directament aplicables a la finalitat fundacional. 

 

Es mostra tot seguit el quadre històric del destí dels ingressos i rendes a les finalitats 

fundacionals: 

 

Any 

Proposat Imports Aplicats en cada exercici Import 

pendent 

de 

destinar 

% Import 2010 2011 

 

2012 

 

2013 

2010 48,19 45.713,28 45.713,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

2011 99,10 46.877,03 0,00 46.877,03 0,00 0,00 0,00 

2012 80,60 46.078,76 0,00 0,00 46.078,76 0,00 0,00 

2013 119,83 48.033,62 0,00 0,00 0,00 48.033,62 0,00 

 

En l’exercici 2014 s’aplica un 98,60% dels ingressos i rendes a les activitats fundacionals. 

D’aquesta manera, a l’exercici 2013, segons determina l’article 333-2 de la Llei 4/2008 del 

llibre tercer del codi civil de Catalunya. 

 

c) Partides significatives per comprovar el compliment de les finalitats 

 

Tenint en compte que totes les despeses de l’exercici ho són en compliment de les finalitats 

fundacionals, les partides on s’han destinat les rendes i ingressos de l’exercici es pot apreciar al 

compte de resultats. 

 

d) Previsió estatutària relativa al destí del patrimoni en cas de dissolució 

 

D’acord amb l’article 34, dels estatuts de la Fundació, en cas de dissolució o qualsevol altra 

forma d’extinció de la Fundació, s’ha d’adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats 

sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En 

tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge 

d’acord amb la legislació fiscal vigent.  

 

18.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

Fins a la data d’emissió dels comptes anuals de l’exercici 2014, no s’ha produït cap 

esdeveniment que pugi modificar els comptes anuals. 

19.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

No hi ha entitats vinculades. 
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20. ALTRE INFORMACIÓ 

 

a) Nombre mitjà de persones ocupades 

 

El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per categories, és el 

següent: 

 

Categoria 
Exercici 2014 Exercici 2013 

Homes Dones Homes Dones 

Direcció 1 0 1 0 

Total 1 0 1 0 

 

b) Remuneracions, compensacions de despeses i acompte dels Patrons 

 

Els membres del Patronat no perceben cap mena de remuneració pel seu càrrec. 

 

Al 31 de desembre de 2014 no hi ha acomptes concedits a membres del Patronat. 

c) Canvis dels components de l’Òrgan de govern 

 

En data 30 de setembre de 2014 s’acorda el nomenament d’un nou secretari al Sr. Antoni Luis 

Planas. 

d) Operacions autoritzades pel protectorat durant l’exercici 

 

No hi ha operacions específiques autoritzades pel Protectorat. 

 

e) Medioambient 

 

La Fundació no ha efectuat cap tipus d’operació en aquest apartat. 

A l’exercici hi ha hagut compensacions de despeses meritades pels membres dels 

òrgans de govern. 

 

f) Pagos a proveïdores. 

 

La Fundació no té ajornaments de pagaments a proveïdors en operacions comercials a la data 

de tancament, que excedeixin del termini màxim legal. 

g) Honoraris d’auditoria. 

 

Els honoraris meritats per Faura-Casas Auditors Consultors, S.L. pels serveis d’auditoria de 

comptes en relació a l’exercici 2014 van ascendir a 2.900.-euros més iva. 

A l’exercici 2013 la Fundació no es va auditar. 
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21. INFORMACIÓ SEGMENTADA 

 

a) Xifra de negocis per tipus d’activitat i centres de treball 

 

Tota la xifra de negocis de la Fundació correspon a l’activitat de lloguers . 

 

b) Xifra de negocis per mercat geogràfic 

 

La xifra de negocis s’ha realitzat a la ciutat de Mataró. 

 

Els Comptes Anuals, són subscrits per la totalitat dels membres del Patronat. 

 

A Mataró,  31 de Març de 2015. 

 

JOAN MORA BOSCH    ANNA HUERTOS FERRER 

 

ANTONI LUIS  PLANAS   AGÀPIT BORRÁS PLANA 

 

MARIA GRÀCIA BUSQUÉ BONAMUSA ROC FONT LLINÉS 

 

JOAN LLUÍS JORNET FORNER   JOAN JUBANY LORENTE 

 

JOSEP MARIA LORA PASTOR   JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ 

 

DANIEL PERAN MASAFRETS    RAMÓN REIXACH PUIG 

 

MIQUEL REY CASTILLA   MONTSERRAT RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

 

ARCADI VILERT SOLER   XAVIER VILERT SOLER 

 

FRANCESC VILLÀ PARDO    



 

Al Patronat de la 

Fundació Unió de Cooperadors de Mataró pel Foment de l’Economia 

Social i la Rehabilitació Urbana  

 

 

Barcelona, 16 d’abril de 2015 

 

Senyors, 

 

En relació a l’auditoria dels Comptes Anuals de la Fundació Unió de Cooperadors de 

Mataró pel Foment de l’Economia Social i la Rehabilitació Urbana a 31 de desembre de 

2014, encarregats a “Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L.”, per la present els 

comuniquem que a la data actual es troben pràcticament finalitzats els nostres 

procediments d’auditoria, si bé resten pendents els punts que seguidament els indiquem: 

 

- Obtenció de la carta de manifestacions signada per la direcció de l’entitat. 

 

- Obtenció dels comptes anuals de l’exercici 2014 formulats i signats per tots els 

membres del patronat. 

 

- Procediment de revisió final, d’acord al sistema intern de control de qualitat de 

“Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L.” 

 

A la present, adjuntem un esborrany de l’informe d’auditoria elaborat en base als Comptes 

Anuals utilitzats en el decurs del nostre treball d’auditoria de l’exercici 2014 i en base a la 

informació disponible en aquesta data. Aquest esborrany està subjecte als canvis que, en el 

seu cas, es puguin derivar de la modificació dels comptes anuals utilitzats o d’altra 

informació rellevant que es posi de manifest des d’aquesta data fins a la data d’emissió del 

nostre informe definitiu. 

 

Aquesta carta s’emet per a ús i coneixement dels patrons de la Fundació Unió de 

Cooperadors de Mataró pel Foment de l’Economia Social i la Rehabilitació Urbana, no 

havent de ser utilitzada per a cap altra finalitat ni ser distribuïda a terceres persones. 

 

Atentament,  

 

Faura-Casas, Auditors-Consultors SL 
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FUNDACIÓ UNIÓ DE 

COOPERADORS DE MATARÓ PEL FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL I 

LA REHABILITACIÓ URBANA 

 

Informe d’Auditoria a 31 de desembre de 2014 

 

Protocol número ________ 

 

 

 

 

 

 

 

  



ESBORRANY D’INFORME D’AUDITORIA 

3 

 

 

 

 

ÍNDEX: 

 

 

 

                                                                          

Pàgina 

 

1.- Informe dels Auditors                                     4 

 

2.- Comptes Anuals                                            6 

 

  



ESBORRANY D’INFORME D’AUDITORIA 

4 

 

INFORME D’AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS  
 

 

 

Al Patronat de la 

 

Fundació Unió de Cooperadors de Mataró pel Foment de l’Economia Social i la 

Rehabilitació Urbana  

 

 

Informe sobre els comptes anuals 

 

Hem auditat els comptes anuals adjunts de la Fundació Unió de Cooperadors de 

Mataró pel Foment de l’Economia Social i la Rehabilitació Urbana, que 

comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2014, el compte de resultats, l’estat 

de canvis en el patrimoni net, i la memòria corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta 

data. 

 

Responsabilitat dels Patrons en relació amb els comptes anuals 

 

El Patronat és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin 

la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació Unió 

de Cooperadors de Mataró pel Foment de l’Economia Social i la Rehabilitació 

Urbana, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat 

a Espanya, que s’identifica en la nota 2 de la memòria adjunta, i del control intern que 

considerin necessari per a permetre la preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció 

material, deguda a frau o error. 

 

Responsabilitat de l’auditor 

 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals adjunts basada 

en la nostra auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la 

normativa reguladora de l’auditoria de comptes vigent a Espanya. Aquesta normativa 

exigeix que complim els requeriments d’ètica, així com que planifiquem i executem 

l’auditoria amb la finalitat d’obtenir una seguretat raonable de que els comptes anuals estan 

lliures d’incorreccions materials. 

 

Una auditoria requereix l’aplicació de procediments per a obtenir evidència d’auditoria 

sobre els imports i la informació revelada en els comptes anuals. Els procediments 

seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la valoració dels riscos d’incorrecció 

material en els comptes anuals, deguda a frau o error.  A l’efectuar aquestes valoracions 

del risc, l’auditor té en compte el control intern rellevant per a la formulació per part de 

l’entitat dels comptes anuals, amb la finalitat de dissenyar els procediments d’auditoria que 

siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió 

sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat. Una auditoria també inclou l’avaluació de 

l’adequació de les polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions 

comptables realitzades per la direcció, així com l’avaluació de la presentació dels comptes 

anuals presos en el seu conjunt. 
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Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 

adequada per a la nostra opinió d’auditoria. 

 

Opinió 

 

En la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, 

la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació Unió de 

Cooperadors de Mataró pel Foment de l’Economia Social i la Rehabilitació 

Urbana, a 31 de desembre de 2014, així com dels seus resultats corresponents a 

l’exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu 

d’informació financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris 

comptables continguts en aquest. 

 

Paràgraf sobre altres qüestions 

 

D’acord amb la normativa aplicable, els patrons presenten, a efectes comparatius, amb 

cadascuna de les partides del balanç de situació, del compte de pèrdues i guanys, de l’estat 

de canvis en el patrimoni net i de la memòria dels comptes anuals, a més de les xifres de 

l’exercici 2014, les corresponents a l’exercici anterior, les quals al no existir obligació legal, 

no van ser  objecte d’auditoria. 

 

Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L. 
Nº ROAC S0206 
 

Barcelona, ____ de 2015 

 

 

 

Maria Josep Arasa Alegre 
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FUNDACIÓ UNIÓ DE 

COOPERADORS DE MATARÓ PEL FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL I 

LA REHABILITACIÓ URBANA 

 

 

COMPTES ANUALS  

A 31 DE DESEMBRE DE 2014 

















   
 PLA DE GESTIÓ I PRESSUPOST 2015 
      
     
 

PLA DE GESTIÓ  2015PLA DE GESTIÓ  2015PLA DE GESTIÓ  2015PLA DE GESTIÓ  2015    El pla de gestió s’organitza al voltant de tres eixos bàsics, tenint en compte el següent:  1. Que la Missió de la Fundació Unió de Cooperadors és la defensa i promoció de l’economia social en l’àmbit local, català i internacional, i que la Visió és esdevenir un referent cooperatiu en els tres àmbits d’actuació.  2. Que l’objectiu pels propers  anys és fer de Mataró el  referent del cooperativisme i l’economia social al Maresme. Mataró el  referent del cooperativisme i l’economia social al Maresme. Mataró el  referent del cooperativisme i l’economia social al Maresme. Mataró el  referent del cooperativisme i l’economia social al Maresme.     
Els tres eixos en els que es centra el pla de treball de la Fundació per aquest 2015 són els següents:  

1.1.1.1. IIIImpuls de l’economia social, del model empresarial cooperatiu i de les xarxes de treball col·laboratiu.mpuls de l’economia social, del model empresarial cooperatiu i de les xarxes de treball col·laboratiu.mpuls de l’economia social, del model empresarial cooperatiu i de les xarxes de treball col·laboratiu.mpuls de l’economia social, del model empresarial cooperatiu i de les xarxes de treball col·laboratiu.    
2.2.2.2. Cafè de mar: espai de referència, singular i arrelat Cafè de mar: espai de referència, singular i arrelat Cafè de mar: espai de referència, singular i arrelat Cafè de mar: espai de referència, singular i arrelat a a a a l’economia social del territoril’economia social del territoril’economia social del territoril’economia social del territori    
3.3.3.3. GGGGestió del patrimoni de estió del patrimoni de estió del patrimoni de estió del patrimoni de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró per afavorir la sostenibilitat de les accions de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró per afavorir la sostenibilitat de les accions de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró per afavorir la sostenibilitat de les accions de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró per afavorir la sostenibilitat de les accions de 

promoció de l’economia social al territori.promoció de l’economia social al territori.promoció de l’economia social al territori.promoció de l’economia social al territori.     A continuació exposem els objectius i les accions concretes dins de cada un dels eixos d’actuació. La posada en marxa d’aquestes accions generaran una sèrie de indicadors que ens permetran anar avaluant la consecució dels objectius plantejats, i d’altra banda ens serviran de base (i de històric) per establir els objectius pels propers anys.  



   
 PLA DE GESTIÓ I PRESSUPOST 2015 
      
         1: Impuls de l’economia social, del model empresarial cooperatiu i de les xarx1: Impuls de l’economia social, del model empresarial cooperatiu i de les xarx1: Impuls de l’economia social, del model empresarial cooperatiu i de les xarx1: Impuls de l’economia social, del model empresarial cooperatiu i de les xarxes de treball col·laboratiues de treball col·laboratiues de treball col·laboratiues de treball col·laboratiu 

  

OBJECTIUS ACCIONS 

1. Impuls de l’economia social: sensibilització, formació, 

assessorament, divulgació de bones pràctiques. 
a) Realitzar tallers de cooperativisme a les escoles.  
b) Realitzar seminaris sobre emprenedoria col·lectiva als estudiants  

universitaris del Tecno-Campus.  
c) Tallers de sensibilització i informació bàsica sobre economia social i 

cooperativa per a la ciutadania del territori. 
d) Accions formatives sobre emprenedoria social i cooperativa 

adreçades a persones aturades. 
e) Orientació, assessorament i adreçament d’emprenedors cooperatius.  

2. Promoure l’excel·lència del model empresarial cooperatiu: estudi 

de necessitats i reptes en el territori i proposta d’accions de 

millora. 

a) Seminaris adreçats a prescriptors: col·legis professionals, assessors, 

formadors, tècnics de creació d’empreses. 
b) Sessions de treball amb les cooperatives del territori per concretar 

necessitats i possibles propostes de millora.  

3. Afavorir la mútua coneixença, l’establiment de sinergies i el treball 

col·laboratiu entre les entitats d’economia social del territori.  
a) Participar en les diferents iniciatives,     plataformes i xarxes locals i 

globals de l’economia social, segons es cregui convenient per a 

l’assoliment de la missió.  
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OBJECTIUS INDICADORS I RESULTATS ESPERATS  

1. Impuls de l’economia social: sensibilització, formació, 

assessorament, divulgació de bones pràctiques. 
a) Nº de tallers de cooperativisme a les escoles. Esperats: 5 
b) Nº  de seminaris sobre emprenedoria col·lectiva als estudiants  

universitaris del Tecno-Campus. Esperats: 2 
c) Nº de tallers de sensibilització i informació bàsica sobre economia 

social i cooperativa per a la ciutadania del territori. Esperats: 8 
d) Nº  d’accions formatives sobre emprenedoria social i cooperativa 

adreçades a persones aturades. Esperats: 4 
e) Nº d’ assessoraments a emprenedors. Esperats: 25 
f) Nº  de col·laboracions amb el SOM, realitzant tallers o xerrades. 

Esperats: 3 
 

2. Promoure l’excel·lència del model empresarial cooperatiu: estudi 

de necessitats i reptes en el territori i proposta d’accions de 

millora. 

c) Nº de Seminaris adreçats a prescriptors: col·legis professionals, 

assessors, formadors, tècnics de creació d’empreses. Esperats: 2 
d) Nº  de Sessions de treball amb les cooperatives del territori per 

concretar necessitats i possibles propostes de millora. Esperat: 1 

trobada general, 10 trobades amb cooperatives o projectes 

d’economia social.  
e) Nº  de col·laboracions amb programes que treballin pel foment de 

l’economia social i el cooperativisme. Esperat: 5  

3. Afavorir la mútua coneixença, l’establiment de sinergies i el treball 

col·laboratiu entre les entitats d’economia social del territori.  
b) Nº de reunions i/o assistència a diferents iniciatives,     plataformes i 

xarxes locals i globals de l’economia social.  Esperat: 5  
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             2: Situar Cafè de Mar com espai de referència, singular i arrelat a l’economia social del territori2: Situar Cafè de Mar com espai de referència, singular i arrelat a l’economia social del territori2: Situar Cafè de Mar com espai de referència, singular i arrelat a l’economia social del territori2: Situar Cafè de Mar com espai de referència, singular i arrelat a l’economia social del territori    

OBJECTIUS ACCIONS 

1. Singular: Recuperar el paper de Cafè de Mar com a agent 

cooperatiu («venim de lluny i anem més lluny encara»)  
a) Llançament del web, vinculant-lo a xarxes socials,  
b) Promoció, a través de la pàgina web, de la ruta cooperativa com a 

activitat cultural.  
c) Difusió, a través de la pàgina web, de la història del cooperativisme.  

2. Referent: Posicionar Cafè de Mar com la principal referència  de 

l’economia social al territori.  
a) Confeccionar una proposta de serveis (virtual i en paper) i difondre-la 

a tots els serveis locals d’emprenedoria i prescriptors.  
b) Sessió de prestació del catàleg de serveis de Cafè de Mar als serveis 

d’emprenedoria públics comarcals.  
c) Celebració en el mes de setembre de la Tercera Setmana Cooperativa 

de Mataró.  

3. Arrelat: Participar en les diferents iniciatives, plataformes i xarxes 

locals i globals de l’economia social, segons es cregui 

convenient per a l’assoliment de la missió.  

a) Alta al COOP57  
b) Actualitzar l’estratègia de participació en xarxes i plataformes, en 

funció de la missió  
c) Assegurar presència continuada.  
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OBJECTIUS INDICADORS I RESULTATS ESPERATS 

1. Singular: Recuperar el paper de Cafè de Mar com a agent 

cooperatiu («venim de lluny i anem més lluny encara»)  
a) Llançament del web. Esperat: Abril de 2015.  
b) Creació dels perfils de Twitter i de Facebook (recuperar el facebook, 

Mataró Cooperatives). Esperat: Abril de 2015.  
c) Nº d’aparicions en mitjans de comunicació locals o altres.   
  

2. Referent: Posicionar Cafè de Mar com la principal referència  de 

l’economia social al territori.  
a) Proposta de serveis (virtual i en paper). Esperat: Tenir el catàleg 

dissenyat i editat per l’abril de 2015. 
b) Sessió de prestació del catàleg de serveis de Cafè de Mar als serveis 

d’emprenedoria públics comarcals. Esperat: realitzar una trobada 

pels serveis d’emprenedoria del Maresme per explicar-los els 

nostres serveis i fer una sessió sobre el model empresarial i com 

treballar-lo amb els emprenedors. Segon semestre de l’any 2015. 
c) Celebració en el mes de setembre de la Tercera Setmana Cooperativa 

de Mataró.  A valorar segons pressupost.  Esperat:  mantenir el nº de 

participants de l’anterior convocatòria.  

3. Arrelat: Participar en les diferents iniciatives, plataformes i xarxes 

locals i globals de l’economia social, segons es cregui 

convenient per a l’assoliment de la missió.  

a) Alta al COOP57 . Esperat: ser socis del Coop57. Participar de les 

assemblees. Nº d’actes del COOP57 celebrats a Cafè de Mar.  
b) Nº de reunions amb agents del territori: Esperat: 7 
c) Nº d’actes realitzats a Cafè de Mar en col·laboració amb plataformes i 

xarxes locals i globals. Esperats: 5  
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     3: Gestió del 3: Gestió del 3: Gestió del 3: Gestió del patrimoni de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró per afavorir la sostenibilitat de les accions de promoció de patrimoni de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró per afavorir la sostenibilitat de les accions de promoció de patrimoni de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró per afavorir la sostenibilitat de les accions de promoció de patrimoni de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró per afavorir la sostenibilitat de les accions de promoció de l’economia social al territori.l’economia social al territori.l’economia social al territori.l’economia social al territori.    

OBJECTIUS ACCIONS 

1. Posada en valor del patrimoni de la fundació al servei de 

l’economia social.  
a) Elaborar catàleg de locals disponibles, establir condicions de lloguer i 

posar-los en oferta.  
b) Elaborar reglament d’usos de Cafè de Mar com a viver d’economia 

social: oferta de serveis inclosos, condicions d’accés, preus, serveis 

complementaris i prioritats d’accés.  
c) Publicar el reglament d’usos i obrir un procés de convocatòria publica 

per ocupar els espais.  
d) Elaborar el catàleg de preus i condicions per a la cessió d’ús dels 

espais polivalents i les sales de reunions, fent publicitat de l’oferta.  
 

2. Implantar criteris d’eficiència en la gestió administrativa i 

financera de la fundació.  
a) Ordenar la documentació existent de la fundació i procedimentar la 

gestió documental, informàtica i en paper. El mateix per la gestió 

económica de la Fundació. 
b) Crear la documentació necessària per a la gestió diària de Cafè de 

Mar i de les accions concretes del Pla de Treball.  

3. Establir un pla de comunicació que, basat en criteris de 

transparència, tingui en compte tots els públics susceptibles 

d’estar involucrats en la missió.  

a) Dinamitzar els espais i els mecanismes de comunicació i seguiment 

d’aquest Pla de Treball.  
b) Incorporar a la pàgina web la informació escaient segons la llei 

catalana de transparència.  
c) Incorporar Cafè de Mar com a destinatari de l’acció comunicativa 

municipal.  
d) Crear una memòria anual per ser distribuïda a tots els públics 

susceptibles d’estar interessats en la missió.  
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OBJECTIUS INDICADORS I RESULTATS ESPERATS 

1. Posada en valor del patrimoni de la fundació al servei de 

l’economia social.  
a) Catàleg de locals disponibles. Esperat: abril   
b) Reglament d’usos de Cafè de Mar com a viver d’economia social: 

oferta de serveis inclosos, condicions d’accés, preus, serveis 

complementaris i prioritats d’accés. Esperat: Març-abril  
c) Obrir un procés de convocatòria publica per ocupar els espais. 

Esperat: Abril  
d) Catàleg de preus i condicions per a la cessió d’ús dels espais 

polivalents i les sales de reunions. Esperat: Abril  
e) Locals de Can Xammar llogats. Esperat: juny - setembre  
f) Inici activitat del Viver d’empreses. Esperat: maig 2 despatxos 

ocupats, juny 5 despatxos.  
g) Creació de la comissió de treball “Cafè de Mar”, formada per les 

cooperatives amb seu al Viver, la AODL, L’Ariet SCCL, i en cas que hi 

hagi cooperatives en els altres locals de la Fundació també podrien 

formar part.  Esperat: juliol 

2. Implantar criteris d’eficiència en la gestió administrativa i 

financera de la fundació.  
a) Ordenar la documentació existent de la fundació i procedimentar la 

gestió documental, informàtica i en paper. El mateix per la gestió 

econòmica de la Fundació. Esperat: al llarg de l’any.   
b) Crear la documentació necessària per a la gestió diària de Cafè de 

Mar i de les accions concretes del Pla de Treball.  Esperat: al llarg de 

l’any.   

3. Establir un pla de comunicació que, basat en criteris de 

transparència, tingui en compte tots els públics susceptibles 

d’estar involucrats en la missió.  

a) Dinamitzar els espais i els mecanismes de comunicació i seguiment 

d’aquest Pla de Treball. Nº de trobades i reunions amb els 

responsables de promoció econòmica de l’ajuntament de Mataró. 

Esperat: 12   
b) Nº de trobades i participació en les comissions de la UCM. Esperat: 12  
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FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ PEL FOMENT DE 
L’ECONOMIA SOCIAL I LA REHABILITACIÓ URBANA, domiciliada a Mataró, C. 
Herrera 70 i amb el NIF número G-63920706, inscrita al Registre de Fundacions de la 
Generalitat de Catalunya amb el número 2605. 
 
 
FINALITAT, ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
 
La Fundació es va constituir l’any 2005 amb la participació de l’Ajuntament de Mataró, la 
Unió de Cooperadors de Mataró SCCL i la societat municipal PUMSA però no es va 
inscriure al Registre de Fundacions fins l’any 2009. 
 
Els estatuts de la Fundació especifiquen com a finalitats, “La defensa i promoció de 
l’economia social en l’àmbit local de la ciutat de Mataró, català i a nivell internacional, 
mitjançant la realització d’actuacions de formació, informació, assessorament i estudi.... Així 
mateix, una de les finalitats principals d’aquesta Fundació és la recuperació i preservació del 
patrimoni que històricament havia pertangut a la UNIO DE COOPERADORS DE 
MATARO, per tal de posar-lo al servei de l’economia social. Més concretament la Fundació 
té per finalitat la transformació necessària del patrimoni que es vagi dotant, per tal de posar-lo 
al servei de l’economia social, recuperant així la seva finalitat original.    D’aquesta manera 
s’aconseguirà que el patrimoni històric de la UNIO DE COOPERADORS DE MATARO 
SCCL no pugui ser objecte d’actuacions especulatives” (art. 5). 
 
El Patronat, és l’òrgan de govern i administració de la Fundació, la representa i gestiona i 
assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins 
fundacionals. 
 
D’acord amb els estatuts, és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques, 
i constituït per un mínim de 9 membres i un màxim de 21. Correspondrà la Presidència a 
qui en cada moment sigui l’Alcalde de Mataró o a qui aquest delegui; dos components 
nomenats per l’Ajuntament de Mataró entre les persones que tinguin responsabilitats en 
l’àmbit de la promoció econòmica i urbanisme a la ciutat, i un per cada grup municipal 
amb representació al consistori; la Unió de Cooperadors de Mataró, SCCL, tenint en 
compte el moviment cooperatiu de la ciutat, designarà als seus membres en igual número 
que els patrons designats per l’Ajuntament. 
 
Actualment està composat per 17 membres. A més a més de l’alcalde,   per part de 
l’Ajuntament hi ha 8 patrons: el regidor de l’àrea de Promoció Econòmica, el president de 
PUMSA i regidor de l’àrea d’Urbanisme i un patró per cadascun del grups municipals amb 
representació al consistori. Per part de la Unió de Cooperadors també hi ha 8 patrons. 
 
Exerceix la presidència el president de la Corporació, el Sr. Joan Mora; la vicepresidència, 
la presidenta de la Unió de Cooperadors de Mataró SCCL, la Sra. Anna Huertos i un 
secretari nomenat pel Patronat, el Sr. Antoni Luís.  
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A més del Patronat, la Fundació té un òrgan col· legiat executiu, la Comissió Permanent, 
que vetlla pel compliment dels acords del Patronat, per la correcta execució de les finalitats 
fundacionals i pel normal desenvolupament de la seva activitat. Està composat pel 
president del Patronat, el president de l’àrea de Promoció Econòmica, el president de l’àrea 
d’Urbanisme i un representant d’un grup municipal a l’oposició. En aquest moment el 
representant de l’oposició és el representant del grup municipal de la CUP. Es preveu que 
cada dos any canviï aquest representant. Pel que fa a la Unió de Cooperadors de Mataró, hi 
ha el seu president/a i dos representants d’aquesta entitat. Cal nomenar un secretari per 
cada sessió si s’escau. 
 
El Ministeri d’Hisenda, en comunicació de juny de 2014 sobre l’estudi de la classificació 
de les entitats a afectes de comptabilitat nacional de l’Ajuntament de Mataró, va considerar 
unitat institucional pública dependent de l’Ajuntament de Mataró a la Fundació Unió de 
Cooperadors de Mataró pel Foment de l’Economia Social i la Rehabilitació Urbana, i la va 
classificar dintre del sector de les Societats no Financeres. D’acord amb aquesta 
comunicació, per decret d’alcaldia de 12 de febrer de 2015 es va acordar  que el  Director 
de l’Àrea Econòmica i Interventor de Fons Municipal de l’Ajuntament de Mataró, Sr. 
Josep Canal i Codina,  representés a l’Ajuntament, amb veu i sense vot, a les reunions del 
Patronat de la Fundació. 
 
A part, els Estatuts preveuen la figura d’un director que portarà la direcció executiva de la 
Fundació. Dirigeix i gestiona la Fundació per assolir les finalitats previstes en els seus 
estatuts, sota la direcció del Patronat, la Comissió Permanent i la Presidència. En aquest 
moment aquesta figura no existeix ja que es va desistir del  contracte del Sr. Àngel Puig i 
Boltà el dia 4 de març d’enguany.  
 
A més en data 22/09/2009 es va conferir poder a les persones que ostenten els càrrecs de 
President, Vice-President i Director de forma solidària fins a 15.000 € i de forma 
mancomunada des de més de 15.000 € fins a 90.000 € i per operacions de més de 90.000 € 
amb l’acord del Patronat per portar la direcció dels negocis de la Fundació. Aquest 
apoderament no s’ha revocat a dia d’avui. 
 
Actualment el Sr. Miquel Rey actua com apoderat de la Fundació, amb poder notarial, per 
portar la gestió ordinària de la Fundació fins que s’hagi constituït el nou consistori, amb 
plenes facultats i sense que s’entengui per això que exerceix la direcció de la Fundació.  
 
Per acord de Patronat de 04/03/2015 es va acordar que els temes que hi hagi pendents es 
tractin conjuntament entre el Sr. Miquel Rey (Ajuntament) i el Sr. Xavier Vilert (UCM 
SCCL). 
 
A més de tot l’anterior, hi ha una secretària tècnica, la Sra. Montse Espunya, de l’Àrea 
d’Administració i Atenció Ciutadana, una treballadora de la Direcció de Promoció 
Econòmica (contracte de AODL) adscrita a tasques de la Fundació, la Sra. Montse Lamata 
i l’Assessoria AMSEL qui porta la comptabilitat de la Fundació. 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI 2014 
 
S’adjunten els Comptes Anuals i la memòria de l’activitat de l’exercici 2014 aprovats 
pel Patronat de 16/04/2015 i presentats al Registre de Fundacions el dia 15/05/2015.  
 
Els comptes han estat auditats per FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS SL.  
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PRESSUPOST 2015 
 
 
El pressupost 2015 es va aprovar per reunió del Patronat de 4 de març de 2015. 
 
Aquest pressupost comprèn uns ingressos de 56.668,91 € i unes despeses de 65.938,78 €.  
El dèficit d’explotació de -9.269,87 € es corresponen amb l’import de la subvenció 
nominativa que l’Ajuntament atorga anualment a la Fundació Unió de Cooperadors de 
Mataró.  
 
S’ha previst un ajut econòmic per pagar la retribució de l’AODL (Agent d’Ocupació de 
Desenvolupament Local) del 2015 per un import de 15.217,39 € que es retornarà amb els 
beneficis futurs. 
 
El Patronat també ha aprovat sol·licitar a l’Ajuntament de Mataró un ajut de caixa  per un 
import aproximat de 88.000 € per pagar a PUMSA l’import de l’IVA que correspongui per 
la donació de tres finques (Local 2 de Can Xammar, local del C. Meléndez Valdés i local 
de Rierot/Cristina). 
 
Així mateix, per tal de poder posar en funcionament el Cafè de Mar s’han aprovat dos tipus 
d’inversions a fer. Les més urgents (adequació viver d’empreses), es finançaran mitjançant 
l’excedent de tresoreria.  Les altres inversions, considerades necessàries (aula de formació, 
pla de comunicació, insonorització, mobiliari etc.) es finançaran mitjançant un ajut 
reintegrable de l’Ajuntament de Mataró fins un màxim de 90.000 € que s’ha formalitzat 
mitjançant conveni (veure apartat convenis) 
 
S’adjunta documentació del Pressupost 2015  
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ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2015 (PRIMER TRIMESTRE) 
 
 
- DESPESES: 
 
Despeses de personal: Presenta una execució del 100 % per desistiment del contracte  
d’alta direcció del director, Sr. Àngel Puig i Boltà per acord del Patronat de 04/03/2015. 
 
Despeses d’explotació: Es preveu que s’executin en la seva totalitat a final d’any. 
 
- INGRESSOS: 
 
Per l’any 2015 es preveu executar la totalitat dels ingressos, i per tant  es preveu un 
tancament de l’exercici sense dèficit pressupostari. Abans del tancament s’ajustarà 
l’aportació de l’Ajuntament per mantenir l’equilibri pressupostari 
 
 
- AJUT DE CAIXA:  
 
Mitjançant Decret 2491/2015 de 31 de març, l’Ajuntament de Mataró ha atorgat a la 
Fundació un ajut de caixa per un import de 85.580,58 € per finançar el pagament a 
PUMSA de part de l’import total de l’IVA (89.098,45 €) per  l’escriptura de donació de 
tres finques a favor de la Fundació que s’ha  signat el  11 de maig de 2015 atorgada davant 
el notari Miquel Benet Mancho i amb el número. 509 del seu protocol que es troba pendent 
d’inscripció. La resta de l’import de l’IVA, és a dir 3.517,87 € s’han pagat de la tresoreria 
existent. La intenció és que tant punt  l’AEAT retorni aquest IVA suportat a la Fundació, 
aquesta reintegrarà l’import total de l’ajut a l’Ajuntament de Mataró. Per precaució s’ha 
previst una despesa financera aproximada de 880,00 € anuals en els pressupostos del 2015 
i 2016. 
 
- INVERSIONS:  
 
Les inversions es preveu que s’executin en la seva totalitat a final d’any. 
. 
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PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ – SITUACIO ACTUAL 
 
 
PLENA PROPIETAT: 
 
Una de les finalitats de la Fundació i que consta en l’art. 5 dels seus Estatuts és la 
recuperació i preservació del patrimoni que històricament havia pertangut a la UNIO DE 
COOPERADORS DE MATARO, per tal de posar-lo al servei de l’economia social. 
 
En compliment dels compromisos de PUMSA i  l’Ajuntament de Mataró vers la Fundació 
de juny de 1990, a dia d’avui s’ha traspassat la majoria del locals compromesos a aportar, 
amb l’única excepció d’un  local de 80m2 construïts que està pendent de concretar. 
 
Els locals traspassats en propietat a la FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS DE 
MATARÓ, fins ara,són els següents: 
 
- SOLAR DEL C. PALMEROLA Nº 3 / C. DEU DE GENER Nº 6.-  Pertany a la Fundació 
per aportació fundacional de PUMSA en virtut d’escriptura d’elevació a públic d’acords 
socials de data 22/09/2009 atorgada davant el notari Alfonso Rodríguez Díez i amb el número 
2581 de protocol. 
 
Estat: Aquest solar es troba actualment llogat a la societat municipal PUMSA i destinat a 
aparcament de zona blava, en virtut de contracte d’arrendament signat amb GINTRA el dia  
13 de febrer de 2008. S’adjunta contracte (Doc. 9) 
 
- LOCAL COMERCIAL Nº 3  (Can Xammar)  de l’edifici de Camí Ral 254-266 de Mataró, 
de 119 m2. Pertany a la Fundació en virtut d’escriptura de donació atorgada el dia 20 de 
desembre de 2010 davant el notari Alfonso Rodríguez Díez i amb el número 3281 del seu 
protocol. 
 
Estat: Pendent de llogar.  
 
- LOCAL COMERCIAL Nº 5  (Can Xammar) de 71 m2  i LOCAL COMERCIAL Nº 6 (Can 
Xammar) de 34 m2, de l’edifici de Camí Ral 254-266 de Mataró.- Pertanyen a la Fundació en 
virtut d’escriptura de donació atorgada el dia 21 de desembre de 2012 davant el notari Miguel 
Benet Mancho i amb el número 1226 del seu protocol.  
 
Estat: Ambdós locals estan llogats al Sr. Xavier Escarpenter Claramonte mitjançant contracte 
signat el dia 8 d’abril de 2013.  
 
-  LOCAL COMERCIAL Nº 2 (Can Xammar) de 48 m2 de l’edifici de Camí Ral 254-266 
de Mataró.- Pertany a la Fundació en virtut d’escriptura de donació atorgada el dia 11 de 
maig de 2015 davant el notari Miguel Benet Mancho i amb el número 509 del seu protocol, 
pendent d’inscripció. 
 
Estat: Pendent de llogar 
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- DEPARTAMENT NUMERO VINT-I-U.- LOCAL COMERCIAL a la PLANTA BAIXA 
i a la PLANTA SOTERRANI-1, formant dúplex, de l'edifici a 08302-Mataró, Carrer 
Meléndez Valdés número 15-17. Pertany a la Fundació en virtut d’escriptura de donació 
atorgada el dia 11 de maig de 2015 davant el notari Miguel Benet Mancho i amb el número 
509 del seu protocol. Pendent d’inscripció. 
 
Estat: Pendent de fer concurs per adjudicar el lloguer. 
 
- DEPARTAMENT DOTZE.- LOCAL de forma irregular en planta baixa de l'edifici situat 
a 08301-Mataró, Carrer Rierot, número 10. Pertany a la Fundació en virtut d’escriptura de 
donació atorgada el dia 11 de maig de 2015 davant el notari Miguel Benet Mancho i amb el 
número 509 del seu protocol. Pendent d’inscripció. 
 
Estat: Actualment està cedit gratuïtament al Centre d’Orientació Psico-Pedagògica 
representada pel Sr. Aureli Masafrets Bas segons contracte de cessió d’immoble a precari 
signat el dia 28/03/2013 i per un termini de tres anys prorrogables anualment.  
 
 
ALTRES DRETS PATRIMONIALS : 
 
- Drets pendents de lliurar, per part de PUMSA, de 80 metres quadrats que a la Fundació li 
pertoquen, des de l’any 2006, per l’àmbit d’actuació dels edificis de Camí Ral – Can 
Xammar (La central).  
 
- Concessió demanial i gratuïta d’ús privatiu de l’equipament denominat Cafè de Mar 
situat a l’Av.  del Maresme 269 de Mataró /Santa Rita 1, per un termini de 50 anys 
aprovada per acord de Ple de data 8 de maig de 2014 i formalitzada en data 30 de setembre 
de 2014.  
 
En relació a aquest edifici cal tenir present: 
 
- La planta baixa està distribuïda en bar i sala polivalent. Pel que fa al bar la Fundació ha 
signat en data 30 de setembre de 2014, un conveni de  col·laboració amb la cooperativa UNIO 
DE COOPERADORS DE MATARO SCCL per a la gestió del bar i de les activitats que s’hi 
puguin realitzar a fi de promoure el cooperativisme i l’economia solidària. (veure apartat 
convenis) 
 
- A la planta primera hi ha 6 despatxos de lloguer per viver d’empreses, l’aula de formació, 2 
sales de reunions, el despatx de la FUCM i la biblioteca. La posta en marxa d’aquests espais 
juntament amb la sala polivalent de la planta baixa forma part del pla de treball del 2015. 
 
- Drets arrendaticis del local de planta baixa de l’edifici nº 38 del C. Poeta Punsola de Mataró. 
Actualment aquest local és propietat de la COOPERATIVA DE VIVENDES. L’acta de la 
reunió de la Comissió Promotora de la Fundació de 13/03/2003 ja fa referència a que després 
de la incorporació del solar del C. Palmerola al patrimoni de la Fundació com a patrimoni 
fundacional, la següent actuació serà la incorporació del local del C. Poeta Punsola. Donada la 
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impossibilitat legal de poder fer el traspàs de la propietat, el 13 de febrer de 2008 es va 
acordar la cessió dels drets arrendaticis d’aquest local del C. Poeta Punsola a la Fundació. De 
l’1 de febrer de 2006 fins el 30 de setembre de 2014 aquest local va estar llogat a Institut 
Municipal d’Educació. 
 
Estat: Actualment no està llogat i es cerca llogater. Caldrà tenir en compte el seu mal estat de 
conservació. 
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CONVENIS VIGENTS, CRÈDITS I AJUTS 
  
CONVENIS ECONÒMICS: 
 
- Conveni entre la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró i l’Ajuntament de Mataró per 
a la concessió d’un ajut econòmic a favor de la primera amb la garantia dels drets sobre els 
80 m2 que hi havia pendents de lliurament del sector Camí Ral – Can Xammar,  i per a la 
concessió d’una subvenció nominativa 2015.  
 
Aquest conveni formalitzat el dia 27 de març de 2015 té com a condicions principals les 
següents: 
Objecte: Finançar les inversions necessàries aprovades en el pressupost 2015. 
Import màxim: Fins a 90.000 €  
Termini: 31/12/2019 
Garantia: Drets pendents de lliurar per part de PUMSA dels 82 m2 que a la Fundació li 
pertocarien per l’àmbit d’actuació dels edificis de Cami Ral-Can Xamar (La central). 
Interès: L’Ajuntament renuncia als interessos. 
 
En aquest mateix conveni s’ha formalitzat la subvenció nominativa anual 2015 per un import 
de 9.269,87 € i prevista al pressupost. 
 
 
 
 
ALTRES CONVENIS VIGENTS: 
 
- Conveni de Col·laboració amb la cooperativa UNIO DE COOPERADORS DE MATARÓ 
SCCL per la gestió del bar situat a l’edifici de Cafè de Mar, al C. Santa Rita 1 de Mataró i  de 
les activitats que s’hi puguin realitzar a fi de promoure el cooperativisme i l’economia 
solidària, signat el dia 30 de setembre de 2014. 
 
 
 
- Document de formalització d’acords entre l’Ajuntament de Mataró, la Fundació Unió de 
Cooperadors de Mataró, el Patronat Sagrada Família, el Cercle Catòlic i la Unió de 
Cooperadors de Mataró SCCL de data 16 d’abril de 2015, amb la finalitat de posar a 
disposició de la ciutat de Mataró, el pati i l’edifici del Cafè Nou utilitzant els instruments 
tècnics i jurídics a l’abast que siguin necessaris. 
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ACCIONS A REALITZAR: 
 
Les accions a realitzar són les que consten al document de Pla de Gestió 2015 aprovat pel 
Patronat de la FUCM el dia 04/03/2015 que s’adjunta.  
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TEMES PENDENTS 
 
- Valoració de les reparacions i arranjaments necessaris als locals traspassats a la 
Fundació i decidir qui es farà càrrec d’aquesta despesa, PUMSA o la FUCM. Fins ara 
s’han fet vàries reunions amb participació de totes les parts implicades per recopilar 
informació sobre l’existència d’algun acord respecte a com s’havien d’entregar els locals.  
 
- Determinar les inversions necessàries a realitzar a Cafè de Mar i quantificar-les. El 
finançament d’aquestes inversions es farà d’acord amb el conveni signat amb 
l’Ajuntament  per ajut fins a  90.000 €. 
 
- Convocar la beca Joan Peiró 2015. 
 
- Tramitar la llicència ambiental de Cafè de Mar. L’expedient està paralitzat al Servei 
de Llicències d’Activitats de l’Ajuntament. 
 
- Nomenar un nou director/directora, si s’escau i determinar les facultats, revocant si cal 
els poders vigents de l’any 2009, l’acord del patronat de 21 de juliol de 2010 i escriptura de 
poders al Sr. Miquel Rey. 
 
- Posar a concurs el lloguer del local del C. Meléndez Valdés d’acord amb el Plec de 
condicions administratives i tècniques que va aprovar la Comissió Permanent el dia 
16/04/2015. 
 
- Posar a concurs els espais del viver d’empreses de Cafè de Mar d’acord amb el 
reglament i plec de condicions administratives i tècniques aprovat per la Comissió 
Permanent de 16/04/2015  
 
- Signatura de Conveni entre FUCM i l’entitat COOPERATIVA DE VIVENDES 
SCCL per formalitzar el compromís per part de la cooperativa d’aportar a la 
Fundació el local en planta baixa del C. Poeta Punsola 38, i mentre no sigui possible, 
cedir els drets arrendaticis del local a la Fundació, que a la seva vegada es farà càrrec 
de totes les despeses derivades dels subministraments, impostos i taxes. Està previst 
que aquest conveni el pugui signar l’actual president. 
 
- Aprovació de les darreres actes de les reunions de la Comissió Permanent i del 
Patronat de data 16/04/2015.   
 
 
- Revisar el contracte de cessió d’immoble a precari signat entre la Fundació Unió de 
Cooperadors de Mataró i el Centre d’Orientació Psico-Pedagògica (COPP) 
representada pel Sr. Aureli Masafrets Bas del local en planta baixa del C. Cristina  pels 
següents motius:  
    a) revisar la representació legal del COOP (nova junta) 
    b) compliment de les condicions d’us del local 
    c) titular de la llicència d’activitat 
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- Possibilitat de reclamar al COOP els imports pagats per la FUCM  pels 
subministraments del local del C. Cristina (llum, extintors...). 
 
- Roda de premsa a Cafè de Mar a finals del mes de juny, principis del mes de juliol 
per presentar oficialment l’adhesió de Mataró al programa Municipi Cooperatiu de 
la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Aquesta adhesió va ser aprovada 
pel Ple Municipal el 06/03/2014.  
 A la roda de premsa assistirien el senyor Guillem Perdrix actual director de la Federació i 
o bé l’alcalde de Mataró o la persona que ell mateix designi. Els objectius de l’acte són els 
següents:  
 - Presentació del programa Municipi Cooperatiu.  
 - Presentació del pla de treball que es portarà a terme a Mataró l’any 2015.  

- Presentació i inauguració del Viver/Incubadora d’empreses d’economia social de 
Cafè de Mar.  
- Altres que es considerin. 

 
 
- Posar en coneixement en el proper Patronat de la Fundació, el document presentat per la 
Unió de Cooperadors de Mataró als representants dels partits polítics de la ciutat de 
Mataró, amb data 11 de juny de 2015: 12 Mesures per impulsar l’economia social i 
solidària a nivell local. La pretensió és incorporar aquestes mesures al pla de treball de la 
FUCM i realitzar-ne un seguiment.  
 
- Pla de comunicació de la FUCM: integrar la FUCM i la difusió de les seves activitats en 

els circuits de comunicació de l’Ajuntament de Mataró. 
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PRINCIPALS REPTES DE LA FUCM PELS PROPERS MESOS:  
 

- Posada en marxa del Viver d’empreses d’Economia Social de Cafè de Mar.  
- Realitzar els arranjaments dels locals de la FUCM i posar-los en lloguer per tal de 

generar ingressos per finançar la pròpia activitat de la FUCM, segons pla de treball 
anual.  

- Realització (en curs) dels primers cursos de Formació per emprenedors socials i 
treballadors d’empreses d’economia social a Cafè de Mar (finalitzen al juny de 
2015). Programació de noves formacions a partir del mes de setembre.  

- Inici del pla de treball pactat conjuntament amb la Federació de Cooperatives de 
Treball de Catalunya.  

- Iniciar les activitats adreçades a les escoles, instituts i universitat: donar a conèixer 
els valors de l’economia social, i el cooperativisme.  

- Realitzar i posar en marxa el pla de comunicació de Cafè de Mar:  
o donar a conèixer a nivell de ciutat i a nivell de comarca quins serveis ofereix 

la Fundació:  
� Lloguer d’espais a Cafè de Mar: sales de reunions, sala de formació, 

sala polivalent.  
� Viver d’empreses d’economia social a Cafè de Mar.  
� Assessorament a emprenedors socials. Servei de suport per la creació 

d’empreses d’economia social.  
� Formació, xerrades, seminaris,... 
� Assessorament i formació a empreses socials ja constituïdes per 

donar suport a la seva consolidació.  
� Realització de tallers de sensibilització sobre economia social i 

cooperativisme adreçats a:  
• Escoles i instituts.  
• Universitats 
• Població en general 
• Prescriptors 
• Tècnics de serveis d’emprenedoria i de promoció econòmica, 

que realitzen tasques d’atenció als emprenedors, projectes i 
teixit empresarial existent.   

� Difusió de bones pràctiques en el marc de l’Economia Social.  
� Difusió de la història del cooperativisme.  
� Ruta del patrimoni cooperatiu a la ciutat de Mataró.  

 
o Posicionar la Fundació com a referent a la comarca en economia social i 

cooperativisme.  
o Establir una imatge corporativa.  
o Aparicions en els medis, i xarxes socials. Fer de la FUCM un agent dinàmic, 

referent, arrelat al territori, i connectada amb els principals actors i 
programes que treballen per l’economia social a Catalunya.  

o Posicionar la Fundació en els circuits d’emprenedoria i atenció a projectes 
d’economia social.  
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