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Presentació 

La Fundació Cercle d’Infraestructures es va crear ara fa 12 anys amb un objectiu 
clar, el de contribuir a difondre el rol de les infraestructures en el desenvolupament 
econòmic i en el benestar dels ciutadans. Davant dels qui, en defensa d’interessos 
particulars o bé tot qüestionant el model d’economia social de mercat s’hi posicionaven 
en contra, calia presentar sòlids arguments de la contribució positiva de carreteres, 
ferrocarrils, ports i aeroports i dels sistemes de proveïment hidràulic, energètic i de 
telecomunicacions, a la prosperitat de la societat. 

Ara, quan, malgrat la recuperació del creixement econòmic, continua la fortíssima 
contracció de la inversió pública que afecta a la viabilitat mateixa de moltes empreses 
constructores i consultores, accentuar la necessitat  d’inversió en creació i en 
manteniment de les infraestructures és més necessari que mai. En conseqüència, la 
FCI creu que té una responsabilitat especial en trobar respostes a la situació actual 
d’atonia i d’inacció. 

La Fundació Cercle d’Infraestructures, com tants d’organismes del nostre país, 
assumeix el repte d’afrontar les complexitats del nostre món amb una renovada 
vocació de contribuir als seus objectius fundacionals, amb una atenció preferent a dos 
àmbits, el de la formació de nivell superior i en el de la difusió de les aportacions de les 
infraestructures al progrés i al benestar de la societat. 

La Fundació Cercle d’Infraestructures té la seva seu social al Col•legi d’Enginyers 
de Camins, Canals i Ports de Barcelona i porta a terme les activitats docents a l’Escola 
Técnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la UPC. 
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Contacte 
 

CECCPB 
Els Vergòs 16 
08017 Barcelona 
Tel. 932 043 412 
 
Pere Macias 
President 

ETSECCPB 
Jordi Girona 1-3, Ed. B-1, 303 
08034 Barcelona 
Tel. 934 017 345 
 
Silvia Borges 
Coordinadora 
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Liquidació pressupostària 2015 

Ingressos 

INGRESSOS  2015  LIQUIDACIÓ 

DONATIUS PATRONS 

TOTAL          31.000,00 €           30.000,00 €  

DONATIUS COL.LABORADORS 

TOTAL          67.000,00 €           68.500,00 €  

ALTRES 

Rendiment capital fundacional             1.000,00 €              2.838,05 €  

Altres ingressos              1.000,00 €                      3,00 €  

TOTAL             2.000,00 €              2.841,05 €  

SUMATORI INGRESSOS    100.000,00 €     101.341,05 €  
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Despeses per projectes 

DESPESES 

ADMINISTRACIÓ GENERAL 

Sous i salaris          21.456,00 €           20.645,44 €  

Seguretat social             7.955,00 €              6.529,47 € 

Serveis de professionsals independent          11.000,00 €           11.003,00 €  

Serveis bancaris i similars                200,00 €                 126,70 €  

Material oficina             1.500,00 €                 693,97 €  

Publicitat, propaganda i relacions públiques             1.000,00 €                 907,50 €  

Subministraments. Telèfon                700,00 €                 517,59 €  

Material inventariable                500,00 €                 509,65 €  

Correus i missatgers                500,00 €                    49,26 € 

Regals, invitacions i similars             1.000,00 €                 225,00 €  

Manteniment pàgina web             1.400,00 €                 577,17 €  

Primes d'assegurances (ASEPEYO)                250,00 €                 335,31 €  

Altres despeses                500,00 €                 480,34 €  

Total          47.961,00 €           42.600,40 €  

CERCLE D'INFRAESTRUCTURES 

Sessions a Barcelona              5.000,00 €              6.453,10 € 

Sessions a Lleida              1.000,00 €                 339,61 €  

Sessions a Tarragona              1.000,00 €                 304,94 €  

Sessions a Girona             1.000,00 €              1.729,05 € 

Sessions a Reus             1.500,00 €                 794,47 €  

Sessions a Manresa             1.000,00 €                 102,74 €  

Debats Costa Brava              1.500,00 €              2.385,90 € 

Workshop 2015             7.000,00 €              1.215,86 € 

Programes d' internacionalització (sopars en confiança)             3.000,00 €                 755,99 €  

Altres despeses             2.000,00 €              1.819,30 € 

Cercles (coordinacions, difusió i obsequis)             6.000,00 €              6.500,00 € 

Total          30.000,00 €           22.400,96 €  

ACTIVITATS FORMATIVES 

Curs Gestió de les Infraestructures ‐11ª EDICIÓ‐          12.000,00 €           11.705,62 €  

Programes formatius internacionals             3.000,00 €              2.908,57 € 

Total          15.000,00 €           14.614,19 €  

ALTRES ACTIVITATS 

Estudis, treballs de recerca i congresos                500,00 €              1.055,16 € 

Publicacions                500,00 €     

Total             1.000,00 €              1.055,16 € 

ALTRES 

Edició workshop  ‐2.013 i 2.014‐             6.000,00 €              6.087,69 € 

Total             6.000,00 €              6.087,69 € 

 SUMATORI  DESPESES       99.961,00 €       86.758,40 €  

 INGRESSOS ‐ DESPESES              39,00 €       14.582,65 €  
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Balanç i resultats 

Actiu 

ACTIU 

Compte  2015  2014  2013 

20600 Aplicacions informàtiques  600,00 € 600,00 €  600,00 € 

21500 Mobiliari  4.126,48 € 4.126,48 €  4.126,48 € 

21600 Equips per a processaments d’informació  1.154,83 € 1.154,83 €  1.154,83 € 

25100 Imposicions a llarg termini  € €  52.000,00 € 

28060 Amortització acumulada d’aplicacions informàtiques  ‐600,00 € ‐600,00 €  ‐600,00 € 

28150 Amortització acumulada de mobiliari  ‐3.639,11 € ‐3.226,46 €  ‐2.813,81 € 

28160 Amortització acumulada d’equips per a proc dnformació  ‐1.154,83 € ‐1.057,83 €  ‐960,83 € 

44000 Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis  118,50 €  € 

44400 Patrocinadors, donants i altres deutors de l’activitat  15.000,00 € 14.680,00 €  13.000,00 € 

44600 Usuaris i deutors de cobrament dubtós  17.000,00 € 17.000,00 €  17.000,00 € 

47000 Hisenda pública, deutora per IVA  €  €   € 

47090 Hisenda Pública deutora per devolució d'impostos  553,42 €  €     € 

47200 Hisenda pública, IVA suportat  €     € 

47300 Hisenda Pública, retencions i pagaments a compte  €  €   € 

49000 Deteriorament de valor de crèdits per activitats  ‐17.000,00 €  ‐17.000,00 €   ‐17.000,00 € 

54800 Imposicions a curt termini  €  42.000,00 €   25.000,00 € 

55101 Compte corrent amb Pere Macias  €  €   ‐123,10 € 

55102 Compte corrent amb Modest Batlle  €  €   ‐51,15 € 

55103 Compte Corrent amb Silvia Borges  €  €   ‐3,58 € 

57000 Caixa  €  €   € 

57200 Banc de Sabadell  65.361,29 €  12.116,83 €   7.071,70 € 

57201 Banco Caminos  40.000,00 €  40.000,00 €   € 

TOTAL ACTIU  121.402,08 €  109.912,35 €   98.400,54 €  
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Passiu 

PASSIU 

Compte  2015  2014  2013 

10000 Fons dotacional  72.000,00 € 72.000,00 €  72.000,00 €

11300 Reserves especials  17.000,00 € 17.000,00 € 

12000 Romanent  48.384,35 € 40.376,02 €  40.376,02 €

12100 Excedents negatius d’exercicis anteriors  ‐38.746,38 € ‐38.746,38 €  ‐17.313,58 €

12900 Excedent exercici  14.582,65 € 8.008,33 €  ‐21.432,80 €

41000 Creditors per prestacions de serveis  ‐513,29 € 1.679,36 €  21.037,84 €

41090 Creditors per prestacions de serveis pendents  6.004,98 € 6.154,98 € 

46500 Remuneracions pendents de pagament  681,65 € 697,68 €  €

47500 Hisenda Pública, creditora per IVA  € 433,86 €  €

47510 Hisenda Pública, creditora per retencions practicades  1.369,42 € 1.631,36 €  2.942,77 €

47600 Organismes de la Seguretat Social, creditors  638,70 € 677,14 €  790,29 €

TOTAL PASSIU  121.402,08 € 109.912,35 €  98.400,54 € 

 

Romanents 

DETALL DE ROMANENTS 

Anys  Any  Acumulat 

Any 2006  ‐            21,48 €  ‐            21,48 €  

Any 2007       46.905,01 €       46.883,53 €  

Any 2008  ‐   30.081,41 €       16.802,12 €  

Any 2009         8.929,60 €       25.731,72 €  

Any 2010, regularització comptable  ‐         478,00 €       25.253,72 €  

Any 2010       15.122,30 €       40.376,02 €  

Any 2011  ‐   15.855,56 €       24.520,46 €  

Any 2012  ‐      1.458,02 €       23.062,44 €  

Any 2013  ‐   21.432,80 €         1.629,64 €  

Any 2014         8.008,33 €         9.637,97 €  

Any 2015       14.582,65 €       24.220,62 €  

TOTAL       24.220,62 €    
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Comptes de pèrdues i guanys 

DESPESES 

Compte  2015  2014  2013 

62200 Reparacions i conservació  €  195,34 €   € 

62300 Serveis de professionals independents  12.725,55 €  25.470,38 €   13.967,26 € 

62301 Conferenciants i professors  500,00 €  4.000,00 €   400,00 € 

62302 Treballs de recerca i congressos  298,68 €  €   3.916,00 € 

62303 Coordinacions  12.100,00 €  18.090,48 €   17.700,00 € 

62304 Assessories i similars  11.003,00 €  10.950,50 €   € 

62400 Transports  3.717,71 €  3.117,00 €   7.794,74 € 

62500 Primes d'assegurances  €  247,07 €   247,07 €

62600 Comissions bancàries  126,70 €  166,94 €   187,71 € 

62700 Publicitat, propaganda i relacions públiques  1.179,75 €  1.859,46 €   1.676,00 € 

62701 Regals, invitacions i similars  3.564,63 €  1.976,64 €   2.949,88 € 

62803 Telèfon i comunicacions per internet  517,59 €  380,09 €   585,09 € 

62901 Material d'oficina  693,97 €  785,74 €   559,84 € 

62902 Correus i missatgers  49,26 €  36,80 €   438,55 € 

62903 Sessions del Cercle d'Infraestructures  1.823,91 €  1.852,50 €   10.649,31 € 

62904 Impremta  2.950,60 €  145,20 €   1.712,70 € 

62905 Manteniment pàgina web  577,17 €  1.243,28 €   3.123,31 € 

62906 Assessories, auditories i similiars  €  €   13.473,35 € 

62907 Dietes i desplaçaments  1.101,06 €  1.416,31 €   3.202,06 € 

62908 Transcripcions  2.516,80 €  €   € 

62909 Convenis col∙laboració Cercle  2.213,00 €  €   7.750,00 € 

62910 Allotjaments  1.261,30 €  155,78 €   1.938,85 € 

62959 Altres despeses  153,16 €  919,66 €   3.076,91 € 

63410 Ajustaments negatius en la imposició indirecta  €  €   € 

64000 Sous i salaris  20.645,44 €  21.803,14 €   18.171,98 € 

64200 Seguretat Social  6.529,47 €  6.774,96 €   6.125,71 € 

67800 Despeses d'exercicis anteriors (desp. i ingr. extraordin.)  €  0,10 €   0,83 € 

68100 Amortització de l’immobilitzat material  509,65 €  509,65 €   509,65 € 

TOTAL  86.758,40 €  102.097,02 €   120.156,80 € 

INGRESSOS 

Compte  2015  2014  2013 

72800 Donatius de patrons  30.000,00 €  31.000,00 €   42.000,00 € 

72801 Donatius de col∙laboradors  68.500,00 €  74.500,00 €   51.000,00 € 

76680 Beneficis en inversions financeres  €  €   2.470,00 € 

76900 Interessos de comptes bancaris  2.838,05 €  659,35 €   € 

77800 Ingressos excepcionals  3,00 €  3.946,00 €   3.254,00 € 

TOTAL  101.341,05 €  110.105,35 €   98.724,00 € 

       

RESULTAT  14.582,65 €  8.008,33 €   ‐21.432,80 €  
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Fundació Cercle d’Infraestructures
Memòria 2015 27 

 

 

Presentació 

Un any més la Fundació Cercle d’Infraestructures ha estat present en tot el territori català 
duent a terme un ambiciós programa d’actuació en l’àmbit de les infraestructures, l’economia 
i la formació. 

S’han realitzat un total de 42 activitats i s’ha donat continuïtat a les activitats formatives.  

A Barcelona, s’han realitzat 27 activitats: 

 09 sessions al WTCB 
 14 sessions al CECCPB 
 02 sessions al ETSECCPB 
 01 Workshop a la Seu d’Abertis 
 01 Sessió del Cercle al Saló Internacional BCN Rail 

I a la resta de seus 15: 

 5 sessions a Girona 
 3 sessions a Lleida 
 2 sessions a la Costa Brava 
 2 sessions a Tarragona 
 2 sessions a Manresa 
 1 sessió a Reus 

En el marc formatiu i dintre del curs acadèmic 2014/2015 s’ha realitzat la vuitena edició del 
Màster Gestió de les Infraestructures que inclou els cursos de postgrau de Gestió 
d’Empreses d’Obra Pública i Gestió Privada d’Infraestructures.  

S’ha renovat el conveni de col·laboració amb la Universitat del Pacifico per a realitzar la 
cinquena edició del màster internacional. 

S’ha donat suport econòmic a la revista Quaderns de Disseny, publicada des de la Càtedra 
Cercle d’Infraestructures. 

La pàgina web ofereix un espai d’informació, d’interacció i d’intercanvi de coneixements per 
a totes aquelles persones inquietes i preocupades per les infraestructures. A la web es troba  
informació relacionada amb el mon de les infraestructures i recull tota la documentació, 
articles i presentacions que es van generant en l’activitat del Cercle. 

La Fundació Cercle ha estat present a Perú, Brasil i Colòmbia en col·laboració amb RUITEM 
(Red Universitaria Iberoamericana de Territorio y Movilidad) i BM (Barcelona Mobilitat). 
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El programa presentat en aquesta jornada va ser: 

Benvinguda i obertura 
de 9.00h a 9.45h 

Pere Macias, president de la Fundació Cercle d’Infraestructures 
Salvador Alemany, president d’Abertis 
Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat 

La conjuntura econòmica 
de 9.45h a 10.30h 

Jordi Gual, director executiu de Planificació i Estratègia de CaixaBank 

London Congestion 
Charge 

de 10.30h a 11.15h 

Lucinda Turner, head of Strategic Planning, Transport for London 

Pausa cafè 
de 11.15h a 11.45h 

Taula de propostes 
de 11.45h a 13.30 

Plan Relance. SANEF. Lluís Deulofeu, director general de SANEF 
Avantatges de la via alternada doble‐simple en projectes d’AV. Enrique Castillo,  
catedràtic de Matemàtica Aplicada de la Universitat de Cantàbria 
20 noves estacions al Vallés. David Garrofé, secretari general de CECOT i  
Manel Larrosa, arquitecte 
Proposta de programa de col∙laboració públic‐privat. Julián Núñez, president de SEOPAN 
La implantació de l’Eurovinyeta. Ricard Font, secretari d'Infraestructures i Mobilitat 

Debat 
de 13.30h a 14.00h  

Conclusions i clausura 
de 14.00h a 15.00h 

Pere Macias, president de la Fundació Cercle d’Infraestructures 
Francisco Reynés, CEO d’Abertis 
Julio Gómez‐Pomar, secretari d’Estat de Planificació i Infraestructures 

Dinar a peu dret 
15.00h 

 

 

Cal destacar de cada ponent: 

 El repàs exhaustiu de la conjuntura econòmica, amb un acurat anàlisi de la crisis de 
Grècia inclòs que va fer el director executiu de Planificació i Estratègia de Caixabank, 
Jordi Gual.  

 El model de la taxa per congestió de la capital anglesa per la cap de Planificació 
Estratègica de Transport of London,  Lucinda Turner. 

 Les directrius del Plan Relance promogut pel govern francès, amb fiortes inversions 
ambientals a càrrec de les empreses concessionàries d’autopìstes, a càrrec del 
director general de Sanef, Lluis Deulofeu.  

 El desenvolupament d’un software per a la valoració econòmica de via doble o via 
única en trams d’alta velocitat ferroviària pel catedràtic de Matemàtica Aplicada de la 
Universitat de Cantàbria, Enrique Castillo. 

 La necessitat d’una nova visió territorial metropolitana amb una nova polaritat al 
Vallès a càrrec del secretari general de CECOT, David Garrofé, i de l’arquitecte 
Manuel Larrosa.  

 La presentació del programa de col·laboració públic-privat per incentivar l’economia 
espanyola, pel president de SEOPAN, Julian Núñez. 

 Els criteris per a una futura implantació de l’Eurovinyeta a Catalunya pel secretari 
d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font. 

El col·loqui final va ser moderat per en Lluis Inglada, director de Territori, Infraestructures i 
Medi Ambient de l’Institut Cerdà. 
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Introducció 

El Programa d’Actuació que la Fundació Cercle d’Infraestructures per l’any 2016 
presenta novetats substancials. 

En primer lloc, i pel que fa a les activitats acadèmiques s’ha preparat un nou curs de 
postgrau, un diploma adreçat als professionals de la informació i de la comunicació. Es 
tracta d’un projecte sorgit de la col·laboració entre el Cercle i la Facultat de 
Comunicació i de Relacions Internacionals Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull 
que s’iniciarà al curs 2016-17. 

Per a fomentar el capteniment per la innovació en tots els processos de l’enginyeria, 
hem desenvolupament, de la mà del Col·legi una altra activitat sota la denominació de 
“Projectes, Idees, Innovació” que es portarà a terme, des del mes de maig a la seu del 
carrer Vergós. 

La tercera activitat de nova creació s’articula entorn el binomi desenvolupament 
econòmic – infraestructures. Portarà a diversos municipis del Baix Llobregat els debats 
del Cercle, amb la col·laboració del diari “El Llobregat” i de la Diputació de Barcelona. 

Finalment, la Fundació participa activament en la recerca de sinèrgies amb d’altres 
entitats de cara a construir un relat eficaç per a la promoció de la inversió en obra 
pública i equipaments cívics i socials. Ho fem amb el Col·legi, amb Asinca, amb el 
Gremi de Constructors i amb la Cambra de Contractistes. 

Totes aquestes propostes es sumen a les activitats habituals del Cercle, tant en l’àmbit 
acadèmic com en la difusió dels valors de la Obra Pública mitjançant les Sessions i els 
Debats del Cercle i dels Workshops organitzats amb empreses o entitats, que 
continuaran duent-se a terme arreu del territori català. 
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Activitats formatives 

Màster Gestió de les Infraestructures 

Des de l’inici del projecte, la Fundació Cercle d’Infraestructures ha donat suport a 
aquesta iniciativa, a la qual cada any s'incorporen també alumnes d'altres nacionalitats 
atrets pel prestigi del propi Màster, alumnes que contribueixen a enriquir l'intercanvi de 
coneixements i vivències que el curs proporciona. En el programa del màster del curs 
acadèmic 2015/2016 s’han fet millores tant des del punt de vista dels continguts com 
de la estructura modular. La oferta formativa presentada és d’un màster i dos cursos 
de postgrau. 

En aquesta edició del màster, iniciada a l’octubre de 2015 i corresponent al curs 
acadèmic 2015/2016 el número d’alumnes matriculats al màster és de 12, els 
matriculats al curs de Gestió d’Empreses d’Obres Públiques de 2 i del Curs de Gestió 
Privada d’Infraestructures de 5. 

Màster Internacional 

Maestría en Regulación de Servicios Públicos y Gestión de Infraestructuras 
 

Es donarà continuïtat a la sisena edició del màster rebent als alumnes a l’ETSECCPB, 
al mes de maig, i s’iniciarà la setena del mateix a Lima al juny de 2016. 
  



56 Proposta d’activitats 2016 

 

 

Noves activitats i propostes 

Jornada: Defensa de les inversions públiques 

CCOC – ASINCA - Foment del Treball 
 

La Fundació Cercle d’Infraestructures, s’ha incorporat a través del seu President en la 
Comissió d’Infraestructures de Foment del Treball Nacional, amb l’objectiu de 
contribuir a coordinar els esforços de les diferents entitats que persegueixen l’objectiu 
de posar en valor el rol de les infraestructures com a eina de dinamització econòmica. 
Aquesta entitat està preparant una jornada entorn aquesta qüestió, en la qual la FCI 
s’ha implicat tot aportant les reflexions sorgides dels Workshops efectuats els darrers 
anys pel Cercle. 

Desenvolupament econòmic al Baix Llobregat: el factor 
de les infraestructures 

Presentació: projecte d’informació, comunicació i divulgació per donar a conèixer les 
possibilitats i oportunitats de desenvolupament econòmic a la comarca del Baix 
Llobregat i L’Hospitalet a partir de les infraestructures. 

Organitzadors i promotors:  

 Fundació Cercle d’Infraestructures és una fundació privada que té com a 
principal objectiu contribuir a difondre el rol de les infraestructures en el 
desenvolupament econòmic.   

 El Llobregat: Publicació de referència al Baix Llobregat i L’Hospitalet, amb 
diari online, newsletters setmanals i una revista que s’encarta els primers dijous 
de cada mes en  El Periódico de Catalunya.  

 Diputació de Barcelona, Àrea de dinamització Econòmica 

Format: es tracta d’un cicle de debats titulat Desenvolupament Econòmic al Baix 
Llobregat i L’Hospitalet, el factor de les infraestructures que analitzarà, amb experts i 
representants del món local. El seu objectiu es fomentar el debat entorn el paper de 
les infraestructures en la dinamització d’aquest territori clau pel futur de Catalunya i 
entorn les prioritats de la inversió pública per donar resposta a les actuacions  
pendents d’executar. Un exemple és el Corredor del Mediterrani, projecte que presenta 
al Baix Llobregat problemàtiques de notable complexitat com ara resoldre el coll 
d’ampolla de la connexió Castellbisbal-Martorell o bé connectar el Port i l’Aeroport amb 
la xarxa viària i ferroviària. 

Les sessions es desenvoluparan rotatòriament als principals municipis de la comarca. 
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Projectes, idees, innovació 

Presentació: no hi ha cap dubte que el futur de la societat passa per la innovació. I 
que aquest és un concepte que no es pot deixar en mans d’un grup selecte de 
professionals, aquells que treballen en els departaments de recerca i 
desenvolupament, o als instituts universitaris. 

Com escriu el professor Sala Martin, “la innovació es una manera de viure, una 
manera de fer. La innovació és entendre que es tenen problemes i que cal buscar-hi 
solucions fent les coses d’una manera nova i diferent”. 

Per aquesta raó, el Cercle d’infraestructures i el Col·legi de Camins presentem una 
proposta per contribuir a situar la innovació en el centre de gravetat de l’enginyeria. 
Amb el títol de Projectes, idees, innovació, s’encetarà un espai de trobada on poder 
debatre entorn qualsevol proposta que aporti una nova visió, un enfocament distint o 
simplement una idea suggerent. 

La nostra voluntat és aconseguir un format obert, molt participatiu, en el qual es puguin 
valorar a fons les propostes innovadores que s’hi presentin. Per començar tenim ja 
algunes sessions en cartera, però l’objectiu és aconseguir recollir quantes més 
iniciatives millor per assegurar-ne la continuïtat i garantir-ne el contingut. 

Selecció dels participants: molts companys i companyes han manifestat la seva 
disponibilitat per a explicar un projecte que tenen en cartera, un projecte que no cal 
que ho sigui en l’accepció estrictament enginyeril. Pot tractar-se d'una idea a 
desenvolupar en qualsevol camp. Però ha d'aportar una visió innovadora, tant s'hi val 
si des d'un punt de vista metodològic o conceptual. 

Per a avaluar les propostes, entre el Col·legi i el Cercle es constituirà una Comissió de 
treball formada per 4 membres amb la comesa de seleccionar els participants i 
d'organitzar les sessions. 

Format: les sessions es desenvoluparan a la seu del Col·legi, en horari de tarda i en 
un format mes de taula rodona que no pas de conferència magistral, amb una 
periodicitat mensual. La responsabilitat de la seva direcció serà compartida per les 
dues entitats organitzadores.  

L’inici de l’activitat serà el proper mes de maig. 

Crida a la participació: l’èxit del nou programa rau en aconseguir generar un número 
substancial de propostes. 

Amb aquesta finalitat la Comissió Organitzadora difondrà, mitjançant els mitjans a 
disposició de les dues entitats, una crida a la participació per explicar l'abast del 
programa i a la vegada per convidar a assistir-hi als col·legiats i als amics del Cercle. 

Finançament: en celebrar-se a la seu del Col·legi, el nou cicle no ha de comportar 
despeses expresses quant a local. La Fundació Cercle d'Infraestructures assumirà la 
organització inclòs el personal necessari per al desenvolupament de les sessions. En 
cas de despeses extraordinàries, es compartiran a mitges entre les dues entitats. 
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Curs d’infraestructures per a periodistes 

La comunicació de les estratègies de territori, infraestructures i sostenibilitat 
 

El curs La comunicació de les estratègies de territori, infraestructures i sostenibilitat, 
pretén formar a professionals, amb capacitat de generar, gestionar i produir continguts 
en el camp de la comunicació i de la informació de les polítiques públiques i de les 
estratègies empresarials sobre l’ordenació del territori, la gestió de les infraestructures 
sota uns criteris de sostenibilitat i de responsabilitat social. 

Objectius 

 Aprendre a gestionar la informació com a periodistes o responsables de 
comunicació 

 Assolir els coneixements tècnics en l'àmbit de les infraestructures i l'ordenació 
del territori 

 Conèixer els mètodes, els processos i les tècniques per desenvolupar la 
comunicació corporativa d'una empresa del sector 

 Conèixer els mètodes, els processos i les tècniques dels periodistes que 
treballen a les redaccions periodístiques 

Sortides professionals 

 Periodistes especialitzats en la gestió d'infraestructures 
 Responsables de comunicació corporativa en empreses i institucions del sector 
 Responsables de comunicació interna en empreses i institucions del sector 
 Enfocament professional: 
 Impartit per professionals del sector 
 Col·laboració amb empreses i institucions 
 Foment del networking empresarial i institucional 

Formació excel·lent 

 Programes d'especialització professional  
 Immersió en les matèries de major demanda en el mercat 
 Orientació de carreres professionals en finalitzar els estudis 
 Amb el suport de la xarxa Alumni Blanquerna 
 Amb el suport dels col·laboradors de la Fundació Cercle d'Infraestructures 

 

Per a la realització i desenvolupament d’aquest diploma d’estudis universitaris s’ha 
procedit a la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Escola Blanquerna de la 
Universitat Ramón Llull. 

La 1ª edició del Curs es portarà a terme a partir del proper mes de novembre. 
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Publicacions 

La Fundació Cercle d’Infraestructures editarà les edicions de les jornades de treball 
realitzades durant el 2014 i 2015: 

Workshop 

 L’abastament urbà d’aigua a Catalunya. Situació actual i perspectives de futur. 
Palau Macaya, juliol 2014. 

 La rehabilitació d’edificis, Gremi de Constructor d’Obres de Barcelona i 
Comarques, octubre 2014. 

 La sostenibilitat i el manteniment del patrimoni viari. Castell de Castellet i la 
Gornal, octubre 2014. 

 Posar en valor les infraestructures a l’hora de la recuperació econòmica. 
Abertis, juliol 2015. 

Quaderns de disseny 

La FCI col·labora a la publicació d’aquesta revista, editada des de la Càtedra Cercle 
d’Infraestructures, amb l’objectiu de donar a conèixer, des d’un punt de vista crític, les 
opinions de diferents experts del disseny i de la funcionalitat de l’obra pública. 

S’editarà el número vuit de la col·lecció. 
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PRESSUPOST 2016 
Ingressos i despeses 

Convenis de col·laboració 
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Ingressos i despeses 

Ingressos 

DONATIUS PATRONS    

TOTAL          30.000,00 €  

DONATIUS COL.LABORADORS    

TOTAL          68.000,00 €  

ALTRES    

Rendiment capital fundacional             1.000,00 €  

Altres ingressos ‐ conveni Diputació Barcelona             6.000,00 €  

Aplicació romanent 2015          14.582,65 €  

TOTAL          21.582,65 €  

 SUMATORI INGRESSOS     119.582,65 €  
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Despeses 
ADMINISTRACIÓ GENERAL    

Sous i salaris          21.456,00 €  

Seguretat social             7.955,00 €  

Serveis de professionals independent          11.000,00 €  

Serveis bancaris i similars                200,00 €  

Material oficina             1.000,00 €  

Publicitat, propaganda i relacions públiques             1.500,00 €  

Subministraments. Telèfon             1.000,00 €  

Material inventariable                800,00 €  

Correus i missatgers                200,00 €  

Regals, invitacions i similars             1.000,00 €  

Manteniment pàgina web             1.000,00 €  

Primes d'assegurances (ASEPEYO)                400,00 €  

Altres despeses                600,00 €  

TOTAL          48.111,00 €  

CERCLE D'INFRAESTRUCTURES    

Sessions a Barcelona              5.000,00 €  

Sessions a Lleida              1.000,00 €  

Sessions a Tarragona              1.000,00 €  

Sessions a Girona             1.000,00 €  

Sessions a Reus             1.500,00 €  

Sessions a Manresa             1.000,00 €  

Debats Costa Brava              1.500,00 €  

Workshop 2015             7.000,00 €  

Programes d' internacionalització (sopars en confiança)             1.500,00 €  

Altres despeses             2.000,00 €  

Cercles (coordinacions, difusió i obsequis)             6.000,00 €  

TOTAL          28.500,00 €  

ACTIVITATS FORMATIVES    

Curs Gestió de les Infraestructures ‐11ª EDICIÓ‐          18.000,00 €  

Programes formatius internacionals             3.000,00 €  

Curs d'Infraestructures per a periodistes             3.000,00 €  

TOTAL          24.000,00 €  

ALTRES ACTIVITATS    

Estudis, treballs de recerca i congresos                500,00 €  

Publicacions                500,00 €  

Desenvolupament econòmic al Baix Llobregat             7.000,00 €  

Projectes, idees, innovació             1.000,00 €  

TOTAL             9.000,00 €  

ALTRES    

Edició workshop  ‐2.013, 2.014 I 2015‐             6.000,00 €  

TOTAL             6.000,00 €  

 SUMATORI  DESPESES     115.611,00 €  
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Convenis de col·laboració 

Diputació de Barcelona 
 

Col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització de diverses sessions 
de debat per donar a conèixer les possibilitats i oportunitats de desenvolupament 
econòmic a la comarca del Baix Llobregat i L’Hospitalet a partir de les infraestructures. 

Conveni de col·laboració entre la Fundació Cercle d’Infraestructures i Facultat 
de Comunicació i Relacions Internacions-Blanquerna– Universitat Ramon Llull 

 

REUNITS 

D’una part, la Fundació Cercle d’Infraestructures (en endavant, FCI), amb NIF G-64374200 i 
domicili social a Barcelona, al carrer Els Vergòs 16, representada pel seu president, D. Pere 
Macias i Arau. 

D’altra, el Dr. Josep Ma. Carbonell Abelló, en nom i representació de la FUNDACIÓ 
BLANQUERNA, titular de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de 
la Universitat Ramon Llull, com a Degà de la Facultat, en endavant, la FCRI Blanquerna, amb 
NIF R5800622B i domicili, a efectes d’aquest conveni a Barcelona, plaça de Joan Coromines, 
sense número. 

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a subscriure el present conveni i  

EXPOSEN 

A. Que la FCI és conseqüència de la voluntat d’una sèrie d'Entitats i Empreses, de sensibilitzar 
a la societat sobre la importància de les infraestructures com un fet econòmic però també com 
a element de progrés, de vertebració del territori i de sostenibilitat, l’objectiu final del qual és la 
millora de la qualitat de vida dels ciutadans. Aquest objectiu es porta a terme mitjançant 
activitats en dues àrees, la divulgativa i la formativa. Un dels objectius de la FCI es el de 
fomentar i promoure activitats de formació permanent entre els sectors relacionats amb les 
infraestructures, per millorar la vàlua dels professionals i les empreses públiques i privades. 
Aquestes activitats es porten a terme mitjançant programes d’estudi i formació permanent, 
potenciant la cooperació de les administracions, les empreses i els sectors econòmics i socials 

B. Que la FCRI Blanquerna, dintre la seva oferta formativa, ofereix com a titulació pròpia 
diversos programes de postgrau, en els quals s’ha trobat que la col·laboració d’ambdues 
entitats pot aportar valor afegit als programes. 

C. Que l’objecte d’aquest conveni, i que manifesten les dues parts és la d’impulsar un nou curs 
de postgrau i per això acorden subscriure el present conveni que es regirà pels següents: 

CLÀUSULES 

Primera: L’objecte del present conveni és fixar els mecanismes de col·laboració entre FCI i la 
FCRI  Blanquerna per a la realització i desenvolupament del diploma d’estudis universitaris en 
“La comunicació de les estratègies de territori, infraestructures i sostenibilitat”.  

Segona: Ambdues parts, de comú acord, constituiran una consell assessor  que tindrà com a 
funcions principals el seguiment de tots els aspectes relacionats amb el present conveni, vetllar 
per la qualitat dels continguts i la docència i establir nous objectius del Diploma. Cada signant 
nomenarà tres membres del consell assessor, entre els quals hi haurà el Vicedegà de recerca i 
postgrau de la FCRI Blanquerna, que exercirà la funció de president, i el president de la FCI.  
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Aquesta Comissió establirà de comú acord les dates en que es reuniran, presencial o 
virtualment, a partir de la signatura del present conveni. Com a mínim, la Comissió es 
reunirà un cop l’any.  

Tercera: La FCRI Blanquerna acollirà el curs en les seves instal·lacions i ho inclourà en el seus 
programes docents. La organització del curs serà compartida entre la FCI i la FCRI Blanquerna, 
nomenat cadascuna de les institucions a quests efectes un director pel curs. 

La gestió del curs, incloent el cobrament de les matrícules, el pagament del professorat i altres 
despeses que puguin sorgir, anirà a càrrec de la FCRI Blanquerna. 

Quarta: La imatge gràfica de la documentació, la publicitat, incloent les versions digitals 
correspondrà a la dels cursos de postgrau de la FCRI Blanquerna i inclourà el logotip de la FCI 
en tots els casos descrits. 

Cinquena: Que FCI i FCRI Blanquerna realitzaran la difusió del diploma d’estudis universitaris 
en “La comunicació de les estratègies de territori, infraestructures i sostenibilitat” a través dels 
seus mitjans habituals. 

Sisena: La FCI aportarà la quantitat de tres mil euros destinats a beques per els participants en 
el curs. Les beques seran atorgades de comú acord per les dues institucions. 

Setena: FCI es farà responsable de les assegurances de responsabilitat civil pels danys en què 
els seus empleats puguin incórrer i dels que siguin responsables, o bé de seguretat social que 
siguin pertinents, corresponents als seus empleats destinats a la tasca objecte d’aquest 
contracte, eximint de tota responsabilitat a la FCRI Blanquerna en el cas què de FCI no estigui 
al dia en les seves cotitzacions socials o no tingui contractades les pòlisses corresponents. 
FCI,  acreditarà per escrit la realització de l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat 
preventiva respecte de l'activitat contractada. 

Igualment, FCI  manifesta, per mitjà d'aquest escrit, que ha complert les seves obligacions en 
matèria d'informació i formació respecte als seus treballadors. 

Vuitena: El període de vigència del present conveni de col·laboració és per el curs acadèmic 
2016/2017. 

Novena: La validesa d’aquest conveni serà d’un any a partir de la seva signatura. La pròrroga 
serà automàtica d’any en any, si cap de les dues parts notifica a l’altra per escrit certificat, amb 
un antelació mínima de tres mesos, el seu desig de no renovar-lo. 

Desena: Les entitats acorden que tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació que resulti de 
l’execució o interpretació del present conveni es resolgui definitivament mitjançant arbitratge en 
el marc del Tribunal Arbitral de Barcelona situat a la Casa – Llotja de Mar, al qual s’encomana 
l’administració i la designació del àrbitres d’acord amb el seu reglament. Tanmateix, les parts 
fan constar expressament el seu compromís d’acomplir el laude arbitral que es dicti. 
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