
 

 

 

M
Fun

R

Mem
ndació P

Reunió d

mò
Privada 

de Patro

òria
Cercle 

onat, 27

a 2
d’Infrae

7 d’abril

201
estructu

l de 201

16 
ures 

17 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memòria 2016 
 

Fundació Cercle d’Infraestructures 

 





 

 

 

 

 

 

CONTINGUT 
LA FUNDACIÓ ................................................................................................... 7 

Salutació del president ............................................................................................... 9 

Presentació .............................................................................................................. 10 

Organització ............................................................................................................. 11 

Contacte ................................................................................................................... 13 

MEMÒRIA   ECONÒMICA 2016 ...................................................................... 15 
Liquidació pressupostària 2016 ............................................................................... 17 

Balanç i resultats ...................................................................................................... 19 

Convenis de col·laboració ........................................................................................ 23 

MEMÒRIA    D’ACTIVITATS 2016 .................................................................. 25 
Presentació .............................................................................................................. 27 

Activitats divulgatives ............................................................................................... 28 

Col·laboracions amb altres entitats .......................................................................... 38 

Activitats formatives ................................................................................................. 40 

Publicacions ............................................................................................................. 43 

El Cercle en dades ................................................................................................... 45 

PROPOSTA D’ACTIVITATS 2017 ................................................................... 47 
Activitats divulgatives ............................................................................................... 49 

Activitats formatives ................................................................................................. 53 

Noves activitats i propostes ..................................................................................... 54 

Publicacions ............................................................................................................. 56 

PRESSUPOST 2017 ........................................................................................ 57 
Ingressos i despeses ............................................................................................... 59 

Convenis de col·laboració ........................................................................................ 61 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FUNDACIÓ 
Salutació del president 

Presentació 

Organització 

Contacte 





 
 

Sal

Les 
son 
recu
l’ús q

Més
per 
Cerc
l’ent

L’an
com
polít
dona
col·la
infra
Inde
Cata
cons

Igua
amb
terce

Com
Patro
efica
entit

En a
que 
infra
socie

Pere
Pres
 

lutació 

entitats de
possibles 

ursos i esfo
que es fa d

 enllà de c
l’estricte a
cle ret com
itat, i paral

y 2016, a
 ara les s

tica de col
ar més ren
aboració e

aestructure
ependents 
alunya i F
stitució del 

alment s’ha
b l’Associa
era trobada

m a preside
onat, i esp

aç tasca. 
tats conven

aquests tem
mai treb

aestructure
etats. La F

e Macias i A
ident de la 

del pres

e caire ass
gràcies a l
orços pers
d’aquestes

complir am
aplicació de
mptes de la
l·lelament 

l marge d
sessions d
l·laboració
ndiment al
estable am

es: l’Asso
de Catalu

Foment de
Consell A

a col·labora
ció per a 
a pirinenca

ent de la Fu
pecialment
També vu
niades el s

mps comp
ballar per

es juguen e
Fundació h

 
Arau 
Fundació 

sident

sociatiu, co
a voluntat 
sonals. Pe
s aportacio

mb els prec
els fons a 
a seva act
presenta e

e donar c
del Cercle
 amb altre
s fons disp
mb tres a
ociació d
unya, la C
el Treball 

Assessor d’

at amb l’A
l’Excel·lèn

a de Esterr

undació vu
a la Coor

ull remerci
seu suport 

lexos pel q
r a la d
en el desen
i esmerça 

 

om ara la 
de les per

er això res
ons. 

ceptes lega
la satisfac

tivitat als p
el Program

continuïtat 
e i els cur
es entitats
ponibles. E
ltres entita
d’Emprese

Cambra Of
Nacional,

’Infraestruc

MTU en la
ncia de les
ri d’Àneu.

ull agrair la
rdinadora, 
iar a les 
i la seva p

que fa al s
ifusió del
nvolupame
els seu es

Fund

Fundació 
rsones i em
sulta inelud

als davant 
cció dels o
patrons, co

ma d’Actuac

a les activ
rsos de po
, per acon
En aquest 
ats que tr
es d’Eng
ficial de C

que culm
ctures de C

a Jornada 
s Comarq

a implicació
Silvia Borg
empreses 

participació

ector de l’O
s efectes

ent econòm
sforç i totes

dació Cercle 

Cercle d’I
mpreses qu
dible pass

del Protec
objectius fu
ol·laborado
ció pel pres

vitats mes
ostgrau, s
nseguir su
sentit s’ha

reballen pe
ginyeria 
Contractiste
minarà en
Catalunya.

Catalana d
ues de M

ó de tots el
ges, per la

col·labora
ó. 

Obra Públi
s tan pos
mic i en el b
s les seves

e d’Infraestruc
Memòria

nfraestruc
ue hi esme

sar compte

ctorat que v
undaciona
ors, i amic
sent exerc

s consolida
s’ha iniciat
umar esfor
a establert
el mon de
i Consu
es d’Obre
guany am
 

de la Mobi
untanya, e

ls membre
a seva inte
adores i a

ica, convé
sitius que
benestar d
s capacitat

ctures
a 2016 9

tures 
ercen 
es de 

vetlla 
als, el 
cs de 
cici. 

ades, 
 una 

rços i 
t una 
e les 
ltoria 

es de 
mb la 

ilitat i 
en la 

es del 
ensa i 
a les 

 més 
e les 
de les 
ts. 



10 Memòria econòmica 2016 

 

 

Presentació 

La Fundació Cercle d’Infraestructures es va crear ara fa 13 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 i ho ha de fer amb coordinació 
amb altres entitats que treballen amb el mateix objectiu. 

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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Liquidació pressupostària 2016 

Ingressos 

INGRESSOS 

DONATIUS PATRONS PRESSUPOST LIQUIDACIÓ 
TOTAL 30.000,00 € 30.000,00 €  

DONATIUS COL.LABORADORS     
TOTAL 68.000,00 € 68.000,00 €  

ALTRES     
Rendiment capital fundacional 1.000,00 € -   €  
Altres ingressos - conveni Diputació Barcelona 6.000,00 € 6.000,00 €  
Aplicació romanent 2015 14.582,65 € -   €  
TOTAL 21.582,65 € 6.000,00 €  

 SUMATORI INGRESSOS  119.582,65 € 104.000,00 €  

 

Despeses 

DESPESES 

ADMINISTRACIÓ GENERAL PRESSUPOST LIQUIDACIÓ 
TOTAL 48.111,00 € 35.607,30 €

ACTIVITATS DIVULGATIVES   
TOTAL 28.500,00 € 24.702,43 €

ACTIVITATS FORMATIVES   
TOTAL 24.000,00 € 19.364,59 €

ALTRES ACTIVITATS   
TOTAL 9.000,00 € 7.491,81 €

PUBLICACIONS   
TOTAL 6.000,00 € 5.911,00 €

      

 SUMATORI  DESPESES  115.611,00 € 93.077,13 € 

INGRESOS - DESPESES  3.971,65 € 10.922,87 €
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DESPESES PER PROJECTES 

ADMINISTRACIÓ GENERAL PRESSUPOST LIQUIDACIÓ 
Sous i salaris 21.456,00 €  13.088,55 € 
Seguretat social 7.955,00 €  4.044,29 € 
Serveis de professionals independents 11.000,00 €  10.950,50 € 
Serveis bancaris i similars 200,00 €  228,39 € 
Material oficina 1.000,00 €  385,14 € 
Publicitat, propaganda i relacions públiques 1.500,00 €  2.345,71 € 
Subministraments. Telèfon 1.000,00 €  1.599,41 € 
Material inventariable 800,00 €  564,13 € 
Correus i missatgers 200,00 €  246,10 € 
Regals, invitacions i similars 1.000,00 €  1.628,47 € 
Manteniment pàgina web 1.000,00 €  375,10 € 
Primes d'assegurances (ASEPEYO) 400,00 €   
Altres despeses 600,00 €  151,51 € 
TOTAL 48.111,00 €  35.607,30 € 

ACTIVITATS DIVULGATIVES PRESSUPOST LIQUIDACIÓ 
Sessions a Barcelona  5.000,00 €  7.045,89 € 
Sessions a Lleida  1.000,00 €  230,67 € 
Sessions a Tarragona  1.000,00 €  765,18 € 
Sessions a Girona 1.000,00 €  82,01 € 
Sessions a Reus 1.500,00 €  518,47 € 
Sessions a Manresa 1.000,00 €  102,74 € 
Debats Costa Brava  1.500,00 €  1.750,90 € 
Workshop 2016 7.000,00 €  7.479,45 € 
Programes d' internacionalització (sopars en confiança) 1.500,00 €   
Altres despeses 2.000,00 €   
Cercles (coordinacions, difusió i obsequis) 6.000,00 €  6.727,12 € 
TOTAL 28.500,00 €  24.702,43 € 

ACTIVITATS FORMATIVES PRESSUPOST LIQUIDACIÓ 
Curs Gestió de les Infraestructures -11ª EDICIÓ- 18.000,00 €  9.918,61 € 
Programes formatius internacionals 3.000,00 €  9.445,98 € 
Curs d'Infraestructures per a periodistes 3.000,00 €   
TOTAL 24.000,00 €  19.364,59 € 

ALTRES ACTIVITATS PRESSUPOST LIQUIDACIÓ 
Estudis, treballs de recerca i congressos 500,00 €  119,00 € 
Publicacions (Quaderns de disseny) 500,00 €  693,00 € 
Desenvolupament econòmic al Baix Llobregat 7.000,00 €  6.679,81 € 
Projectes, idees, innovació 1.000,00 €   
TOTAL 9.000,00 €  7.491,81 € 

PUBLICACIONS PRESSUPOST LIQUIDACIÓ 
Edició workshop  6.000,00 €  5.911,00 € 
TOTAL 6.000,00 €  5.911,00 € 

 SUMATORI  DESPESES  115.611,00 €  93.077,13 € 
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Balanç i resultats 

Actiu 

ACTIU 
COMPTE 2016 2015 2014 

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 1.760,74 € 1.154,83 €  1.154,83 € 
25100 Imposicions a llarg termini -   € -   €  -   € 
28060 Amortització acumulada d’aplicacions informàtiques - 600,00 € - 600,00 €  - 600,00 € 
28150 Amortització acumulada de mobiliari - 4.051,76 € - 3.639,11 €  - 3.226,46 € 
28160 Amortització acumulada d’equips per a proc deformació - 1.306,31 € - 1.154,83 €  - 1.057,83 € 
44000 Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis -   € -   €  118,50 € 
44400 Patrocinadors, donants i altres deutors de l’activitat 6.000,00 € 15.000,00 €  14.680,00 € 
44600 Usuaris i deutors de cobrament dubtós 17.000,00 € 17.000,00 €  17.000,00 € 
47000 Hisenda pública, deutora per IVA -   € -   €  -   € 
47080 Hisenda Pública deutora per subvencions concedides 6.000,00 € -   €  -   € 
47090 Hisenda Pública deutora per devolució d'impostos 553,42 € 553,42 €  -   € 
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 € 
54801 Imposicions a curt termini: Banco Caminos 1 40.000,00 € -   €  -   € 
54802 Imposicions a curt termini: Banco Caminos 2 32.000,00 € -   €  -   € 
57200 Banc de Sabadell 59.418,36 € 65.361,29 €  12.116,83 € 
57201 Banco Caminos -   € 40.000,00 €  40.000,00 € 
RESULTAT ACTIU 144.500,93 € 121.402,08 €  109.912,35 € 

 

Passiu 

PASSIU 
COMPTE 2016 2015 2014 

10000 Fons dotacional 78.000,00 € 72.000,00 €  72.000,00 € 
11300 Reserves especials 17.000,00 € 17.000,00 €  17.000,00 € 
12000 Romanent 62.967,00 € 48.384,35 €  40.376,02 € 
12100 Excedents negatius d’exercicis anteriors - 38.746,38 € - 38.746,38 €  - 38.746,38 € 
12900 Excedent exercici 10.922,87 € 14.582,65 €  8.008,33 € 
41000 Creditors per prestacions de serveis 6.715,50 € - 513,29 €  1.679,36 € 
41090 Creditors per prestacions de serveis pendents 6.611,86 € 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 783,98 € 1.369,42 €  1.631,36 € 
47600 Organismes de la Seguretat Social, creditors -   € 638,70 €  677,14 € 
52050 Tarja de crèdit 246,10 € -   €  -   € 
RESULTAT PASSIU 144.500,93 € 121.402,08 €  109.912,35 € 

 
  



20 Memòria d’activitats 2016 

 

 

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 € 

Any 2016 10.922,87 € 35.143,49 € 

TOTAL 35.143,49 €   

 
  



Fundació Cercle d’Infraestructures
Memòria 2016 21 

 

Comptes de pèrdues i guanys 

DESPESES 
COMPTE 2016 2015 2014 

62200 Reparacions i conservació -   € -   €  195,34 € 
62300 Serveis de professionals independents 23.145,86 € 12.725,55 €  25.470,38 € 
62301 Conferenciants i professors 450,00 € 500,00 €  4.000,00 € 
62302 Treballs de recerca i congressos 184,10 € 298,68 €  -   € 
62303 Coordinacions 3.650,00 € 12.100,00 €  18.090,48 € 
62304 Assessories i similars 10.950,50 € 11.003,00 €  10.950,50 € 
62400 Transports 5.908,90 € 3.717,71 €  3.117,00 € 
62500 Primes d'assegurances -   € -   €  247,07 € 
62600 Comissions bancàries 228,39 € 126,70 €  166,94 € 
62700 Publicitat, propaganda i relacions públiques 4.118,96 € 1.179,75 €  1.859,46 € 
62701 Regals, invitacions i similars 3.480,97 € 3.564,63 €  1.976,64 € 
62803 Telèfon i comunicacions per internet 3.010,22 € 517,59 €  380,09 € 
62901 Material d'oficina 385,14 € 693,97 €  785,74 € 
62902 Correus i missatgers 281,25 € 49,26 €  36,80 € 
62903 Sessions del Cercle d'Infraestructures 1.988,13 € 1.823,91 €  1.852,50 € 
62904 Impremta 6.885,87 € 2.950,60 €  145,20 € 
62905 Manteniment pàgina web 375,10 € 577,17 €  1.243,28 € 
62907 Dietes i desplaçaments 897,47 € 1.101,06 €  1.416,31 € 
62908 Transcripcions 4.840,00 € 2.516,80 €  -   € 
62909 Convenis col·laboració Cercle 4.105,58 € 2.213,00 €  -   € 
62910 Allotjaments 247,34 € 1.261,30 €  155,78 € 
62959 Altres despeses 246,38 € 153,16 €  919,66 € 
64000 Sous i salaris 13.088,55 € 20.645,44 €  21.803,14 € 
64200 Seguretat Social 4.044,29 € 6.529,47 €  6.774,96 € 
67800 Despeses d'exercicis anteriors (desp. i ingr. extraordin.) -   € -   €  0,10 € 
68100 Amortització de l’immobilitzat material 564,13 € 509,65 €  509,65 € 

 TOTAL   93.077,13 €   86.758,40 €   102.097,02 € 

INGRESSOS 
COMPTE 2016 2015 2014 

72400 Subvencions oficials a les activitats 6.000,00 € -   €  -   € 
72800 Donatius de patrons 30.000,00 € 30.000,00 €  31.000,00 € 
72801 Donatius de col·laboradors 68.000,00 € 68.500,00 €  74.500,00 € 
76900 Interessos de comptes bancaris -   € 2.838,05 €  659,35 € 
77800 Ingressos excepcionals -   € 3,00 €  3.946,00 € 

 TOTAL   104.000,00 €  101.341,05 €   110.105,35 € 

          

RESULTAT 10.922,87 €  14.582,65 €  8.008,33 € 
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Convenis de col·laboració 

Diputació de Barcelona

S’ha signat un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització de 
quatre 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. 

La Diputació de Barcelona aporta a la Fundació la quantitat de sis mil euros per contribuir a 
sufragar les despeses d’organització d’aquestes jornades i la seva difusió mitjançant la 
revista i la web de El Llobregat. 

 

Altres convenis 
S’han renovat diversos convenis de col·laboració amb entitats que venen col·laborant amb el 
Cercle en l’organització de les sessions així com dels ens universitaris de cara a les 
activitats formatives. 
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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 30 activitats i s’ha donat continuïtat a les activitats formatives.  

A Barcelona s’han realitzat 16 activitats: 

 8 sessions al WTCB 
 1 sessió al CECCPB 
 1 taller a l’ETSECCPB 
 1 Workshop a la Seu del Gremi de Constructors d’Obres i Comarques de Barcelona 
 4 sessions dins del cicle Desenvolupament Econòmic al Baix Llobregat i L’Hospitalet 

A la resta de seus 10: 

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

Col·laboracions amb altres entitats: 

 Infraestructures i comunicacions: la porta al futur. Esterri d’Àneu 
 Infraestructures i equipaments: un nou model de gestió. ETSECCPB 
 Jornada catalana de la mobilitat: afrontant els reptes d’avui. Mollet 
 Sessió de treball sobre la gestió de la mobilitat a Lima. Miraflores, Perú 

En el marc formatiu i dintre del curs acadèmic 2015/2016 s’ha realitzat la novena 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 
sisena 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 en col·laboració amb RUITEM (Red 
Universitaria Iberoamericana de Territorio y Movilidad) i BM (Barcelona Mobilitat). 
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Dins el context de Smart Cities, la jornada es va centrar en l’àmbit de l’habitabilitat, que 
utilitza els avenços tecnològics com a suport i eina per millorar el confort i la qualitat de vida 
dels ciutadans, tenint present el concepte d’eficiència energètica i sostenibilitat, perseguint 
l’equilibri entre la construcció, el medi ambient i el consum de recursos naturals.  

La jornada va exposar un exemple d’un projecte d’èxit que revela els avantatges dels edificis 
intel·ligents, les oportunitats per la innovació i el potencial per les grans transformacions del 
segle XXI.  

Durant la jornada es va posar de manifest la gran oportunitat que representen els Edificis 
Intel·ligents tenint en compte que encara un 82% dels edificis de Catalunya tenen un 
certificat per sota del nivell D d’eficiència energètica o que el 30% del consum d’energia 
prové dels edificis, segons dades de l’Institut Català d’Energia (ICAEN). Es essencial 
aconseguir ser més eficients energèticament per fer front a la pobresa energètica. 

Cal destacar: 

 Carles Sala, secretari d’habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya, 
secretari d’habitatge i millora Urbana de la Generalitat de Catalunya, i Assumpta 
Farran, directora de l’ICAEN, van coincidir que per fer un gran pas endavant cap a un 
model basat en energies renovables cal una normativa que promogui l’ús de l’energia 
fotovoltaica.  

 Enric Mir, arquitecte i professor de l’ETSAB-UPC, va defensar la conveniència i 
utilitat de les bateries TESLA, amb la finalitat d’apoderar energèticament als 
ciutadans amb mecanismes d’autoproducció d’energia.  

 Coque Claret, arquitecte i professor de l’ETSAV-UPC, va encoratjar als assistents a 
trobar i desenvolupar solucions sense ser presoners de restriccions a la innovació. 

 Jordi Amela, director tècnic de rehabilitació d’habitatges de l’Ajuntament de 
Barcelona, va incidir en la flexibilització dels requisits de sol·licitud dels ajuts 
municipals a la rehabilitació, així com la voluntat de atorgar major protagonisme a les 
Inspeccions Tècniques dels Edificis. 

 Lluis Comeron, degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, va analitzar la 
necessitat d’estructurar la demanda de Smart Building, en base a la idea que els 
edificis han de significar molt més que quatre parets on viure per tal de “posar en 
valor les seves prestacions potencials. 

 Ramon Tella, gerent de la Gestora de Runes de la Construcció, va detallar els usos 
dels àrids reciclats, que tenen abast a tot el territori català amb la implementació 
d’una xarxa de plantes de reciclatge.  

 Joaquín Osorio, president del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona; Pere 
Macias, president de la Fundació Cercle d’Infraestructures, i Àngel Sánchez, director 
general de Barcelona d’Infraestructures Municipals (BIMSA), van concloure la 
jornada amb la defensa de la necessitat d’innovar i consolidar un model constructiu 
que deixa enrere l’economia del totxo per atorgar un major valor a la qualitat i a 
l’eficiència en els nous edificis i en la rehabilitació dels antics. 
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Twitter 
Twitter és un servei de microblogging que permet els seus usuaris enviar i llegir missatges 
de text d'una longitud màxima de 140 caràcters (denominats piulades o tuits) per mitjà del 
mateix web de Twitter, SMS, missatgeria instantània o bé aplicacions de tercers com 
Twidroid, Twitterrific, Tweetie, Facebook, Twinkle, Tweetboard o TweetDeck. 

La Fundació està present a Twitter des del desembre del 2014 i manté una notable activitat 
amb un creixent nombre de seguidors.  

Pàgina web 
La pàgina web continua sent la plataforma principal d’informació, divulgació i documentació 
del Cercle. Els usuaris poden trobar tota la informació relacionada amb les activitats 
organitzades, així com la documentació de totes les activitats realitzades. La pàgina també 
ofereix un espai de divulgació per a les empreses col·laboradores del Cercle. 
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Activitats divulgatives 

La FCI continuarà la seva activitat de difusió en les diferents seus. En aquests moments 
s’han programat les següents: 

Sessions 

Barcelona 

El sector de la construcció a Espanya  

Presentació de l’informe Eurocontruc 2016 

Francisco Diéguez, director general de l’ITeC  

Josep Ramón Fontana, cap del Departament de Mercats de l’ITeC 

 17 de gener 2017 

Preservar i protegir el be comú

Jordi Agustí, director de l’Agència Catalana d’Aigua de la Generalitat de Catalunya 

 14 de març 2017 

Reflexions sobre el manteniment del patrimoni viari 

Juan Lazcano, president de l’ Asociación Española de la Carretera 

 4 de maig 2017 

La sostenibilitat i el manteniment del patrimoni viari. 

Presentació de la publicació del workshop 2014 

 4 de maig 2017 

Espacio y movilidad. La arquitectura de los desplazamientos 

Presentació del llibre Espacio y Movilidad. La arquitectura de los desplazamientos, a 
càrrec del seu autor Francesc X. Ventura 

 9 de maig 2017 

La política d’infraestructures a Catalunya 

Ines Arrimadas, cap de l'Oposició al Parlament de Catalunya 

 25 de maig 2017 

Política d’Habitatge a la Generalitat de Catalunya 

Meritxell Borràs, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya 

 Juny 2017 
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El consorci de la Zona Franca

Jordi Cornet, delegat especial de l’Estat a El Consorci Barcelona Zona Franca 

 Segon semestre 2017 

Catalunya i les infraestructures 

Íñigo de la Serna, ministre de Foment del Govern Central 

 Segon semestre 2017 

Girona 

El Corredor Mediterrani dins d’un nou model d’infraestructures a Espanya  

Josep Vicent Boira, secretari autonòmic d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració 
del Territori del la Generalitat Valenciana 

 10 de febrer 2017 

Girona en moviment

Marta Madrenas, alcaldessa de Girona 

 23 de juny 2017 

El corredor mediterrani

Juan Barrios, coordinador del Corredor Mediterrani 

 Segon semestre 2017 

Lleida 

Energia i territori

Victor Cusí, president EOLICCAT 

 Primer semestre 2017 

Tarragona 

Inversions ferroviàries al Camp de Tarragona

Ponent: directiu d’ADIF 

 Primer semestre 2017 

 

  



Fundació Cercle d’Infraestructures
Memòria 2016 51 

 

Debats 

Reus 

Transport de viatgers per ferrocarril al Camp: rodalies i infraestructures  

Pere Padrosa, director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya 

Daniel Pi, delegat al Camp de Tarragona de l’Associació per la Promoció del Transport 
Públic 

Josep M. Piñol, geògraf i tècnic de projectes Estratègics del Rectorat de la URV 

 10 de març 2017 

Manresa 

Cap a un nou model de distribució elèctrica  

Assumpta Farran, directora general de l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de 
Catalunya 

Gabriel Prat, president de Selba 

Albert Estapè, director d’Estabanell Distribució 

 10 de febrer 2017 

Costa Brava 

Tema de debat a determinar 

 Sant Feliu de Guíxols, juny 2017 
 Palamós, octubre 2017 

 

Cicles 

Desenvolupament econòmic al Baix Llobregat i L’Hospitalet 

Els colls d’ampolla del Corredor del Mediterrani al Baix Llobregat 

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell 

Marc Castells, alcalde d’Igualada i vicepresident segon de la Diputació de Barcelona 

Joan Amorós, president de l’associació FERRMED 

 Martorell, 7 de febrer 2017 

La mobilitat vs. La contaminació: una batalla perduda? 

Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan Despí i vicepresident de Mobilitat i Transport de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

Ramon Riera, assessor d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona 

Jordi Sunyer, cap del Programa de Salut Infantil d’ISGlobal 

 Sant Joan Despí, 24 de març 2017 
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Collserola, infraestructura natural metropolitana 

Pilar Díaz, alcaldessa d’Esplugues de Llobregat i vicepresidenta executiva del Consorci 
del Parc Natural de la Serra de Collserola 

Ramon Minoves, assessor de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona 

Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals, Geògraf i Naturalista 

 Esplugues de Llobregat, 3 de maig 2017 

Les platges i els parcs, infraestructures del segle de la sostenibilitat 

 Castelldefels, juny 2017 

Workshop 

Fundació Abertis 

 Primer semestre 2017 

Fundació AGBAR 

 Segon semestre 2017 

Sopars-col·loqui 
Els sopars col·loqui de l’any 2017 es dedicaran preferentment a conèixer grans iniciatives 
empresarials en el sector de la logística i les infraestructures, amb presència dels directius 
de les empreses operadores. 

Josep Vicent Boira 

Secretari autonòmic d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori del la Generalitat 
Valenciana 

 Barcelona, 9 de febrer de 2017 

Samuel I. Schwartz 

President SSC GPO Group 

 Barcelona, 7 de març de 2017 

Juan Lazcano 

President de l’ Asociación Española de la Carretera 

 Barcelona, 3 de maig de 2017 
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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 2017 
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 Al gener del 2017 el número d’alumnes matriculats 
al màster és de 8, els matriculats al curs de Gestió d’Empreses d’Obres Públiques de 2 i 
amb una previsió de matrícules pel Curs de Gestió Privada d’Infraestructures de 7. 

Màster Internacional 

Maestría en Regulación de Servicios Públicos y Gestión de Infraestructuras 
 

Es donarà continuïtat a la setena edició del màster rebent als alumnes a l’ETSECCPB, al 
mes de maig, i s’iniciarà la vuitena del mateix a Lima al juny de 2017. 
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Ingressos i despeses 
 

INGRESSOS 

DONATIUS PATRONS PRESSUPOST 
TOTAL 30.000,00 €  

DONATIUS COL.LABORADORS   
TOTAL 65.000,00 €  

ALTRES   
Rendiment capital fundacional   
Altres ingressos - conveni Diputació Barcelona 7.500,00 €  
Aplicació romanent 2016 10.922,87 €  
TOTAL 18.422,87 €  

 SUMATORI INGRESSOS  113.422,87 €  
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DESPESES 
ADMINISTRACIÓ GENERAL PRESSUPOST 
Serveis de professionals independents         12.000,00 €  
Serveis bancaris i similars              250,00 €  
Material oficina           1.000,00 €  
Publicitat, propaganda i relacions públiques           2.500,00 €  
Subministraments. Telèfon           1.500,00 €  
Material inventariable              800,00 €  
Correus i missatgers              250,00 €  
Regals, invitacions i similars           1.500,00 €  
Manteniment i gestió plana web           5.000,00 €  
Primes d'assegurances (ASEPEYO)              400,00 €  
Altres despeses              400,00 €  
TOTAL         25.600,00 €  
ACTIVITATS DIVULGATIVES PRESSUPOST 
Sessions a Barcelona            7.500,00 €  
Sessions a Lleida            1.000,00 €  
Sessions a Tarragona            1.000,00 €  
Sessions a Girona           1.000,00 €  
Sessions a Reus           1.000,00 €  
Sessions a Manresa           1.000,00 €  
Debats Costa Brava            1.500,00 €  
Workshop 2016           7.000,00 €  
Programes d' internacionalització (sopars en confiança)           1.500,00 €  
Altres despeses              500,00 €  
Cercles (coordinacions, difusió i obsequis)           6.000,00 €  
TOTAL         29.000,00 €  
ACTIVITATS FORMATIVES PRESSUPOST 
Curs Gestió de les Infraestructures -11ª EDICIÓ-         24.000,00 €  
Programes formatius internacionals           6.000,00 €  
Seminari Tramvia Ciutat         10.260,00 €  
TOTAL         40.260,00 €  
ALTRES ACTIVITATS PRESSUPOST 
Estudis, treballs de recerca i congresos              500,00 €  
Publicacions (Quaderns de disseny)              500,00 €  
Desenvolupament econòmic al Baix Llobregat           7.500,00 €  
Consell Assessor d'Infraestructures           1.000,00 €  
Projectes, idees, innovació           1.000,00 €  
TOTAL         10.500,00 €  
PUBLICACIONS PRESSUPOST 
Edició workshop            6.000,00 €  
TOTAL           6.000,00 €  
    
 SUMATORI  DESPESES         111.360,00 €  

 INGRESOS - DESPESES            2.062,87 €  
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Convenis de col·laboració 

Amb la Diputació de Barcelona 

Per donar continuïtat al cicle de debats, Desenvolupament Econòmic al Baix Llobregat 
i L’Hospitalet, el factor de les infraestructures, la FCI renovarà amb la Diputació de 
Barcelona el mateix acord de col·laboració signat l’any 2016. 

Amb el COAC 

Barcelona, juny 2017 

 

REUNITS 

D’una part, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (en endavant, COAC), amb CIF 
_______________________________________ i domicili social a Barcelona, al carrer 
_______________________________________________________, representada pel 
seu___________________________________ amb capacitat suficient en virtut de 
l’article _____ dels Estatuts de l’entitat, i de conformitat amb el seu nomenament 
aprovat en ___________________________________. 

D’una altre 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. 

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

 

EXPOSEN 

A. Que el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________ 

B. 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.  

C. L’objecte d’aquest conveni, es l’impuls per ambdues parts d’activitats que 
corresponguin als objectius comuns i per això acorden subscriure el present 
conveni que es regirà pels següents: 

 
PACTES 

Primer.- En virtut del present conveni les parts expressen i ratifiquen la seva 
voluntat d’establir mecanismes de col·laboració en les activitats 
organitzades i promogudes per la FCI i pel COAC. Aquesta voluntat es 
concreta en la difusió de les activitats organitzades per cadascuna de 
les entitats, així com en la organització conjunta d'esdeveniments de 
mutu interès. 

Segon.- COAC proposarà ponents per a les sessions del Cercle i les altres 
activitats divulgatives organitzades per la FCI. 
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Tercer.- Els col·legiats del COAC tindran dret a l’assistència gratuïta als actes 
oberts de la FCI i dret d'inscripció preferent i bonificacions a les activitats 
formatives. 

Quart.- COAC i FCI realitzaran difusió de les activitats a través dels seus 
mitjans habituals i difondran les respectives imatges en la publicitat, 
documentació i pàgina web. 

Cinquè.- Les dues entitats podran formalitzar cada any acords per desenvolupar 
aquest conveni amb l’objectiu de maximitzar l’eficàcia de la seva 
respectiva actuació. 

Sisè.- 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, amb un antelació mínima de tres mesos, el 
seu desig de no renovar-lo. 

Setè.- 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. 

La signatura del present conveni no suposa ni suposarà aportació econòmica de cap 
de les parts. 
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Amb el CAATEEB 

Barcelona, a 4 de maig de 2017. 

 

REUNITS 

D’una part, el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Barcelona (en endavant, CAATEEB), amb NIF Q875009-C i domicili 
social a Barcelona, al carrer Bon Pastor, 5, representat pel seu president, Jordi 
Gosalves i López, amb capacitat suficient en virtut de les seves atribucions de 
conformitat amb allò previst en l’article 51 dels Estatuts col·legials. 

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

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

 

EXPOSEN 

I. Que el CAATEEB és una  corporació de dret públic que té, entre les seves 
finalitats essencials i funcions, la ser un referent en l’àmbit de l’edificació, el 
procés immobiliari i l’urbanisme, i la de representar, promoure i posicionar 
socialment la professió de l’arquitectura tècnica, prestant serveis en interès dels 
professionals i establint, si escau, la col·laboració amb altres entitats 
relacionades amb el sector de l’edificació i la construcció. 

II. Que la FCI és conseqüència de la voluntat d’una sèrie d'Entitats i Empreses, de 
sensibilitzar 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.  

III. Que ambdues parts estan interessades en impulsar activitats i iniciatives que 
corresponguin als objectius comuns i, amb aquest objectiu, acorden subscriure 
aquest conveni de col·laboració que es regirà pels següents: 

 

PACTES 

Primer.- Objecte del conveni 

L’objecte d’aquest conveni és establir mecanismes de col·laboració entre el 
CAATEEB i la FCI per promoure i difondre activitats i iniciatives promogudes per 
cadascuna de les entitats, així com per desenvolupar i organitzar conjuntament 
d’altres de mutu interès. 

La signatura d’aquest conveni no suposa ni suposarà aportació econòmica de cap de 
les parts. 

Segon.- Desenvolupament i promoció d’activitats i iniciatives 

En concret, les dues entitats acorden realitzar, entre d’altres, les accions següents: 

 El CAATEEB proposarà ponents per a les sessions que organitza la FCI, així com 
per a altres activitats divulgatives impulsades per la Fundació. 

 La FCI facilitarà als col·legiats del CAATEEB l’assistència gratuïta a tots els seus 
actes oberts, així com el dret d'inscripció preferent i de bonificacions a les seves 
activitats formatives. 

 El CAATEEB i la FCI realitzaran difusió de les activitats i iniciatives respectives 
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que poden ser d’interès per als seus col·lectius corresponents i, específicament,  
de les que puguin desenvolupar i organitzar conjuntament, a través dels seus 
mitjans de comunicació habituals. A aquests efectes i per divulgar, si ho 
consideren oportú, la signatura d’aquest conveni de col·laboració, les dues 
entitats s’autoritzen recíprocament a utilitzar i difondre les pròpies imatges 
corporatives en la publicitat, documentació i pàgina web.  

 El CAATEEB i la FCI podran realitzar qualssevol altres activitats i iniciatives que 
considerin d’interès i que corresponguin als objectius comuns, que, en el seu cas, 
es formalitzaran en ANNEXOS a aquest conveni. 

Tercer.- Comissió de seguiment 

Es crearà de forma paritària una comissió per al seguiment i aplicació d’aquest 
conveni, formada representants de cada una de les entitats, la qual podrà proposar 
noves activitats i iniciatives d’interès comú i estudiarà altres possibles vies de 
col·laboració entre les parts. 

Quart.- Protecció de dades i confidencialitat 

Ambdues parts declaren que han portat a terme la implementació de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, a fi 
d’assegurar el compliment de la normativa en vigor quant a la protecció de dades de 
caràcter personal.  

Les parts garanteixen, així mateix, la confidencialitat de tota aquella informació a la 
qual poguessin tenir accés de l’altra part. Per a això, i independentment de la 
implementació de les mesures pertinents en matèria de protecció de dades, ambdues 
parts s’obliguen a tractar la informació de l’altra només pel personal circumscrit a 
l’objecte del conveni i a no divulgar-la a tercers, fins i tot una vegada acabada la 
relació comú.  

Cinquè.- Vigència 

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, amb 
un antelació mínima de tres mesos, el seu desig de no renovar-lo. 

Sisè.- Vigència 

Les dues entitats es comprometen a intentar resoldre de manera consensuada, a 
través de la Comissió de seguiment, qualsevol discrepància o reclamació derivada de 
l’execució o interpretació d’aquest conveni, convenint que, en cas que no es pogués 
arribar a una solució de mutu acord, es resolgui definitivament el litigi mitjançant 
arbitratge en el marc del Tribunal Arbitral de Barcelona, al qual s’encomana 
l’administració del procediment arbitral i la designació de l’àrbitre, 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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Amb ASINCA, la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de 
Catalunya i Foment del Treball Nacional 

Barcelona,  maig de 2017 

 

REUNITS 

El senyor Josep Túnica Buira, en la seva qualitat de president de l’Associació 
d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya. 

El senyor Joaquim Llansó Nores, en la seva qualitat de president de la Cambra Oficial 
de Contractistes d’Obres de Catalunya. 

El senyor Joaquin Gay de Montellá Ferrer-Vidal, en la seva qualitat de president de 
Foment del Treball Nacional. 

El senyor Pere Macias Arau, en la seva qualitat de president de la Fundació Cercle 
d’Infraestructures. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat suficient per atorgar aquest 
document. 

MANIFESTEN 

Primer.- En els països del nostre entorn des de fa anys els governs han propiciat la 
participació activa de la societat civil organitzada en la planificació, disseny, proposta i 
avaluació de polítiques públiques en l’àmbit de les infraestructures. 

Aquesta participació institucional permet apropar els governants i els governats i 
fomentar una cultura política més compromesa amb la col·lectivitat. La política 
participativa també significa major transparència mitjançant l’augment dels fluxos 
d'informació entre els poders públics i la ciutadania, fent-la més conscienciada i 
informada.  

En aquesta línia, el Consell de la Unió Europea, a la seva Recomanació de 8 de juliol 
de 2014 relativa al Programa Nacional de Reformes de 2014 d’Espanya i per la qual 
s’emet un dictamen del Consell sobre el Programa d’Estabilitat per a Espanya per a 
2014 (2014/C247/08) va proposar a l’Estat espanyol la creació d’un observatori 
independent que contribueixi a l’avaluació  dels  grans  projectes  futurs  
d’infraestructures, i que resultaria rellevant que Catalunya en disposi. 

A Catalunya, el dret a participar en els assumptes públics està establert a l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya, que estableix que els poders públics han de promoure la 
participació social en l’elaboració, la prestació i l’avaluació de les polítiques públiques, 
i també la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, 
econòmic i polític, amb ple respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i 
autonomia (art. 43). 

Així mateix, a més de la normativa general de planificació territorial i urbanística, la 
Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, estableix els requisits i els procediments 
que s’han de complir per planificar, programar, projectar, contractar, dirigir, executar i 
controlar les obres públiques, que s’han de dur a terme, d’acord amb el seu article 4, 
segons els principis generals següents: la participació de les entitats i les 
administracions interessades i, si escau, de la societat civil organitzada en la 
planificació, la programació i la projecció de l’obra pública; la informació a les 
persones afectades i a les entitats i les administracions interessades sobre l’execució i 
el desenvolupament de les obres; la publicitat dels plans, els programes i els projectes 
d’obres; la transparència, la concurrència i la publicitat de tot el procés de 
contractació. 

D’altra banda, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, reforça la necessitat d’introduir mecanismes de 
transparència i participació en l’àmbit de les infraestructures. 
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Segon.- Que l’Associació d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria Independents de 
Catalunya (ASINCA), la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya 
(CCOC), Foment del Treball Nacional (FTN) i la Fundació Cercle d’Infraestructures 
són entitats sense ànim de lucre, vinculades al sector de les infraestructures i 
compromeses amb el creixement de Catalunya. 

L’Associació d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya 
(ASINCA) és la patronal de referencia a Catalunya que agrupa les empreses 
d’enginyeria i actua d’interlocutor sectorial directe amb les Administracions Públiques. 
ASINCA agrupa un col·lectiu professional d’empreses del coneixement amb una 
component tecnològica molt important, compromès amb el progrés de la societat i del 
país.  

La Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya és una organització 
empresarial que agrupa de forma voluntària a empreses contractistes d’obres que 
treballen habitualment per a les Administracions Públiques presents al territori de 
Catalunya. Per aquest motiu Cambra de Contractistes fa el seguiment i anàlisi de la 
contractació pública d’obres a Catalunya i, a partir d’aquesta informació formula 
propostes per a la millora de la contractació pública a Catalunya. 

Foment del Treball Nacional és una associació empresarial més representativa a 
Catalunya d’acord amb ... ET amb major percentatge de representació i que des de 
1771 representa la indústria i els empresaris de Catalunya  i que té per missió la 
defensa dels mateixos. 

La Fundació Cercle d’Infraestructures és una fundació privada que es va crear a l’any 
2004 amb l’objectiu clar de contribuir a difondre el rol de les infraestructures en el 
desenvolupament econòmic i en el benestar dels ciutadans. La fundació té per missió 
sensibilitzar la societat sobre la importància de les infraestructures com a realitat 
econòmica 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  

Tercer.- Que les quatre entitats, conscients de la necessitat d’avançar en la millora de 
la contractació pública i de fomentar la participació de la societat en la planificació, 
disseny, proposta i avaluació de polítiques públiques en l’àmbit de les infraestructures 
s’emplacen per a al creació d’una eina que faciliti als agents del sector, però també i 
especialment al conjunt de la societat, informació tècnica i objectiva que permeti 
avançar en el diàleg seré i rigorós de les polítiques públiques d’infraestructures a 
Catalunya. 

Per tot això, convençuts de la necessitat de que la societat civil faci un pas endavant 
en aquesta qüestió, les entitats signants acorden els següents  

PACTES 

Primer. Objecte del Conveni 

L’Associació d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya, la 
Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, Foment del Treball Nacional i 
la Fundació Cercle d’Infraestructures creen en aquest acte el Consell Assessor 
d’Infraestructures de Catalunya. 

Segon. Creació del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya 

El Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya és un òrgan col·legial que té per 
objecte l’anàlisi, avaluació, deliberació i proposta d’iniciatives i polítiques públiques en 
l’àmbit de les infraestructures a Catalunya, des de la més estricta independència de 
criteri. 

Tercer. Funcions del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya 

Les funcions del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya són les següents: 

a) Actuar com element de connexió entre la societat civil i les administracions 
públiques. 
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b) Proposar les directrius i els objectius de les polítiques d’infraestructures de les 

diferents administracions públiques. 
c) Proposar la fixació dels criteris d’anàlisi i avaluació dels plans, programes i 

projectes d’infraestructures i, en el seu cas, encarregar, quan així ho consideri, els 
estudis escaients per donar compliment a aquests objectius. 

d) Avaluar plans, programes i projectes i identificar les inversions més productives, 
sostenibles i socialment beneficioses, incloses les col·laboracions público-
privades. 

e) Identificar i proposar projectes provinents de la iniciativa privada per a la 
consecució de l’interès general. 

f) Promoure, en els casos que resulti pertinent, les col·laboracions público-privades 
que suposin millores d’eficiència. 

g) Formular propostes per a la millora de la contractació de projectes i obres. 

El Consell és independent en l’exercici de les seves funcions i les parts, mitjançant la 
Comissió de Seguiment, prendran les mesures adequades per assegurar la seva 
neutralitat i autonomia.  

La seva actuació estarà presidida pels principis de transparència, publicitat, claredat, 
accés a la informació i primacia de l’interès col·lectiu. 

Quart. Composició del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya 

El Consell estarà format per un màxim de catorze experts independents de reconegut 
prestigi i trajectòria professional, de diverses especialitats tècniques, amb experiència 
contrastada en la gestió d’infraestructures, ja sigui en el sector públic o en el privat.  

Els membres del Consell no percebran cap remuneració en l’exercici de les seves 
funcions. 

Els membres seran elegits per períodes de cinc anys per consens de les parts 
signants d’aquest conveni. Les baixes que es puguin produir en el Consell Assessor 
es cobriran d’idèntica manera, i ho faran per la resta de mandat de la persona 
substituïda. 

El Consell és constitueix a la signatura d’aquest conveni pels membres relacionats a 
l’ANNEX 1 del conveni, que dóna l’aprovació explícita per al seu primer mandat. 

Cinquè.  Organització i funcionament 

El Consell estarà constituït per un president, un vicepresident, un secretari i un 
nombre màxim d’onze vocals. Els membres de la Comissió de Seguiment podran 
assistir, amb veu però sense vot, a les reunions del Consell i a les dels grups de 
treball que aquest pugui crear. 

El Consell es reunirà com a mínim tres cops l’any i podrà crear els grups de treball 
que consideri oportú. 

Sens perjudici de les excepcions que pugin establir-se en la seva normativa interna, el 
Consell adoptarà els seus acords pel vot favorable de deu dels seus membres 

El Consell disposarà d’una normativa de règim intern que serà aprovada per la 
Comissió de Seguiment i que regularà el seu funcionament. 

Sisè. Finançament 

Anualment la Comissió de Seguiment aprovarà el pressupost del Consell per atendre 
les despeses que es puguin derivar del seu funcionament.  

Setè. Comissió de Seguiment de conveni 

Es crea una Comissió de Seguiment del conveni que estarà formada pels presidents 
de les entitats que signen el present conveni, o les persones en que aquestes 
deleguin, així com el President i el Secretari del Consell Assessor d’Infraestructures 
de Catalunya. 

La Comissió estarà presidida pel president de l’entitat signatària, o persona per ell 
designada, que per torn li correspongui, essent el mandat d’1 any.  A tal efecte, 
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s’estableix un torn rotatori per ordre alfabètic atenent al nom de l’entitat signant. 

Aquesta Comissió es reunirà com a mínim dos cops l’any i en tot cas quan ho demani 
qualsevol dels seus membres. El President convocarà als membres de la Comissió 
amb una antelació mínima de 10 dies.  

No obstant l’anterior, la reunió es considerarà vàlidament convocada quan, estant 
presents tots els membres de la Comissió, acordin per unanimitat celebrar la reunió i 
fixar l’ordre del dia. 

La Comissió procurarà adoptar els seus per consens; quan això no fos possible 
adoptarà els seus acords per majoria simple. 

A les reunions de la comissió podran assistir-hi altres persones, quan així ho acordin 
les parts, en el cas que s’estimi convenient. 

Vuitè. Col·laboració institucional 

Les parts promouran, bé l’adhesió al present conveni, bé l’establiment de convenis de 
col·laboració, amb les diferents administracions i entitats vinculades al sector de les 
infraestructures a Catalunya. 

Novè. Vigència del conveni 

Aquest conveni entra en vigor en el moment de la seva signatura, a partir de la qual el 
Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya iniciarà el seu funcionament, i, a 
partir de _____________________ 

El Conveni es renovarà tàcitament cada cinc anys, sempre que no hi hagi denúncia 
d’alguna  de les parts amb preavís d’un mes. 

I com a prova de conformitat, les parts signen aquest document per quadruplicat 
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats en l’encapçalament. 

 
. 
 



 

 

 


