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LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA ANY 2013
INGRESSOS
INGRESSOS

Pressupost

Liquidació

DONATIUS PATRONS
Total

48.000,00 €

42.000,00 €

DONATIUS COL·LABORADORS
Total

51.000,00 €

51.000,00 €

ACTIVITATS FORMATIVES
Jornada Perú

1.150,00 €

Màster internacional

2.177,00 €
3.327,00 €

Total
ALTRES
Rendiment capital fundacional

3.000,00 €

2.470,00 €

Romanent exercici anterior (2012)

4.541,98 €

0€

Total

7.541,98 €

2.470,00 €

106.541,98 €

98.797,00 €

SUMATORI INGRESSOS
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DESPESES PER PROJECTES
DESPESES
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Sous i salaris
Seguretat social
Serveis de professionsals independent

Pressupost

Liquidació

16.800,00 €

18.171,98 €

5.560,00 €

6.125,71 €

10.000,00 €

13.473,35 €

Serveis bancaris i similars

300,00 €

187,71 €

Material oficina

500,00 €

510,48 €

1.500,00 €

920,00 €

Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministraments. Telèfon

700,00 €

585,09 €

1.000,00 €

509,65 €

Correus i missatgers

500,00 €

335,35 €

Regals, invitacions i similars

500,00 €

2.949,88 €

1.000,00 €

2.788,14 €

Material inventariable

Manteniment pàgina web
Primes d'assegurances (ASEPEYO)
Altres despeses

247,07 €
500,00 €

1.326,71 €

38.860,00 €

48.131,12 €

CERCLE D'INFRAESTRUCTURES
Sessions a Barcelona

6.500,00 €

4.396,21 €

Sessions a Lleida

1.000,00 €

905,03 €

Sessions a Tarragona

1.000,00 €

299,93 €

Sessions a Girona

1.000,00 €

1.487,16 €

Sessions a Reus

1.500,00 €

1.862,82 €

Sessions a Manresa

1.000,00 €

320,72 €

Debats Costa Brava

1.500,00 €

2.553,70 €

Dinars Cloenda

1.000,00 €

Workshop 2013

4.000,00 €

Total

JORNADA PERÚ

1.094,09 €
2.110,22 €

Programes d' internacionalització (sopars en confiança)

4.000,00 €

5.601,93 €

Altres despeses

1.000,00 €

1.384,41 €

Cercles (coordinacions, difusió i obsequis)

7.000,00 €

9.085,00 €

Total

30.500,00 €

31.101,22 €

ACTIVITATS FORMATIVES
Curs Gestió de les Infraestructures -11ª EDICIÓ-

18.000,00 €

24.283,41 €

2.000,00 €

3.535,57 €

20.000,00 €

27.818,98 €

3.000,00 €

3.038,67 €

500,00 €

3.966,00 €

Màster Compartit amb la Universitat del Pacífic de Lima
Total
ALTRES ACTIVITATS
Quaderns de disseny ( + QUOTA ANUAL
RUITEM.COM)
Estudis, treballs de recerca i congresos
Publicacions
Edició workshop -2.012Total

500,00 €
7.000,00 €

6.174,00 €

11.000,00 €

13.178,67 €

DESPESES EXCEPCIONALS
- 0,19 €
PREVISIÓ INSOLVÈNCIES (impostos)
Total
SUMATORI DESPESES

6.000,00 €
6.000,00 €

- 0,19 €

106.360,00 €

120.229,80 €

BALANÇ i RESULTATS 2013
BALANÇ DE SITUACIÓ. PASSIU

Compte
10000 Fons dotacional
12000 Romanent
12100 Excedents negatius d’exercicis anteriors
12900 Excedent exercici
41000 Creditors per prestacions de serveis
46500 Remuneracions pendents de pagament
47500 Hisenda Pública, creditora per IVA
47510 Hisenda Pública, creditora per retencions practicades
47600 Organismes de la Seguretat Social, creditors
TOTAL PASSIU

2013
72.000,00 €
40.376,02 €
-17.313,58 €
-21.456,82 €
21.013,82 €
- €
- €
2.942,77 €
814,31 €
98.400,54 €

PASSIU
2012
72.000,00 €
40.376,02 €
- 15.855,56 €
- 1.458,02 €
23.503,00 €
252,27 €
- €
1.178,48 €
503,09 €
120.499,28 €

2011
72.000,00 €
40.376,02 €
- €
- 15.855,56 €
1.498,37 €
600,00 €
- €
866,61 €
521,50 €
100.006,94 €

2010
66.000,00 €
25.253,72 €
- €
15.122,30 €
7.712,98 €
- €
- €
1.060,66 €
553,00 €
115.702,66 €

2009
60.000,00 €
46.905,01 €
- 30.102,89 €
8.929,60 €
15.451,62 €
- €
2.337,98 €
3.008,16 €
368,67 €
106.898,15 €

Diferència 12/13
- €
- €
1.458,02 €
19.998,80 €
2.465,16 €
252,27 €
- €
1.764,29 €
311,22 €
22.098,74 €

BALANÇ DE SITUACIÓ. ACTIU

Compte
20600 Aplicacions informàtiques
21500 Mobiliari
21600 Equips per a processaments d’informació
25100 Imposicions a llarg termini
28060 Amortització acumulada d’aplicacions informàtiques
28150 Amortització acumulada de mobiliari
28160 Amortització acumulada d’equips per a proc dnformació
44000 Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
44400 Patrocinadors, donants i altres deutors de l’activitat
44600 Usuaris i deutors de cobrament dubtós
47200 Hisenda pública, IVA suportat
47300 Hisenda Pública, retencions i pagaments a compte
47500 Hisenda pública, deutora per IVA
49000 Deteriorament de valor de crèdits per activitats
54800 Imposicions a curt termini
55101 Compte corrent amb Pere Macias
55102 Compte corrent amb Modest Batlle
55103 Compte Corrent amb Silvia Borges
57000 Caixa
57200 Banc de Sabadell
TOTAL ACTIU

ACTIU
2013
2012
2011
2010
2009
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
4.126,48 €
4.126,48 €
4.126,48 €
4.126,48 €
4.126,48 €
1.154,83 €
1.154,83 €
766,83 €
766,83 €
766,83 €
52.000,00 €
52.000,00 €
52.000,00 €
- €
- €
- 600,00 €
600,00 €
600,00 €
546,00 €
348,00 €
- 2.813,81 € - 2.401,16 € - 1.988,51 € - 1.575,86 € - 1.163,21 €
- 960,83 €
863,83 €
714,61 €
522,90 €
331,19 €
- €
- €
- €
- €
15.660,00 €
13.000,00 €
1.000,00 €
5.000,00 €
31.000,00 €
22.000,00 €
17.000,00 €
17.000,00 €
12.000,00 €
- €
- €
- €
- €
84,47 €
- €
- €
- €
118,13 €
- €
- €
- €
- €
- €
8.342,55 €
5.871,36 €
- €
-17.000,00 € - 17.000,00 € - 12.000,00 €
- €
- €
25.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
60.000,00 €
60.478,00 €
- 123,10 €
162,88 €
- €
- €
0,00 €
51,15 €
- €
- €
- €
0,00 €
3,58 €
263,04 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
13,24 €
13,24 €
7.071,70 €
50.790,75 €
17.389,73 €
15.969,51 €
5.096,00 €
98.400,54 €
120.499,28 €
100.006,94 €
115.702,66 €
106.898,15 €

Diferència 12/13
- €
- €
- €
- €
- €
412,65 €
97,00 €
- €
12.000,00 €
- €
- €
118,13 €
- €
- €
10.000,00 €
39,78 €
51,15 €
259,46 €
- €
43.719,05 €
22.098,74 €

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS

Compte
62300 Serveis de professionals independents
62301 Conferenciants i professors
62302 Treballs de recerca i congressos
62303 Coordinacions
62400 Transports
62500 Primes d'assegurances
62600 Comissions bancàries
62700 Publicitat, propaganda i relacions públiques
62701 Regals, invitacions i similars
62803 Telèfon i comunicacions per internet
62901 Material d'oficina
62902 Correus i missatgers
62903 Sessions del Cercle d'Infraestructures
62904 Impremta
62905 Manteniment pàgina web
62906 Assessories, auditories i similiars
62907 Dietes i desplaçaments
62908 Transcripcions
62909 Convenis col·laboració Cercle
62910 Allotjaments
62959 Altres despeses
63410 Ajustaments negatius en la imposició indirecta
64000 Sous i salaris
64200 Seguretat Social
65500 Pèrdues de crèdits incobrables
67800 Despeses d'exercicis anteriors (desp. i ingr. extraordin.)
68000 Amortització de l’immobilitzat intangible
68100 Amortització de l’immobilitzat material
69400 Pèrdues per deteriorament de crèdits

TOTAL

2013
13.967,26 €
400,00 €
3.916,00 €
17.700,00 €
7.818,76 €
247,07 €
187,71 €
1.676,00 €
2.949,88 €
585,09 €
559,84 €
438,55 €
10.699,31 €
1.712,70 €
3.123,31 €
13.473,35 €
3.202,06 €
€
7.750,00 €
1.938,85 €
3.076,91 €
€
18.171,98 €
6.125,71 €
€
- 0,19 €
€
509,65 €
€

DESPESES
2012
5.313,33 €
3.550,00 €
185,19 €
1.200,00 €
€
€
141,70 €
9.458,74 €
2.042,04 €
542,62 €
516,20 €
327,62 €
9.077,00 €
4.908,24 €
609,00 €
11.499,19 €
7.454,36 €
4.000,00 €
18.000,00 €
€
3.578,36 €
7.280,83 €
23.818,35 €
4.426,46 €
6.000,00 €
-0,56 €
€
561,87 €
€

2011
3.150,00 €
38.291,00 €
1.000,00 €
- €
- €
- €
346,33 €
8.955,60 €
19.530,77 €
552,38 €
246,97 €
903,36 €
12.857,60 €
7.174,32 €
652,00 €
10.700,00 €
6.606,29 €
4.000,00 €
- €
- €
5.957,66 €
- €
17.400,00 €
5.222,10 €
1.000,00 €
1.811,24 €
54,00 €
604,36 €
12.000,00 €

2010
2.900,00 €
45.877,63 €
- €
- €
- €
- €
314,60 €
7.610,14 €
766,00 €
619,80 €
510,46 €
854,37 €
9.580,00 €
3.345,10 €
3.121,95 €
7.620,00 €
12.002,88 €
3.540,00 €
- €
- €
13.892,38 €
- €
12.066,70 €
3.596,10 €
- €
- €
198,00 €
604,36 €
- €

2009
17.004,12 €
83.653,50 €
2.521,07 €
- €
- €
- €
385,30 €
20.180,91 €
- €
906,66 €
181,39 €
1.202,41 €
3.432,36 €
2.350,82 €
4.918,92 €
- €
- €
- €
- €
- €
30.430,88 €
- €
11.200,00 €
3.707,35 €
- €
- €
198,00 €
604,36 €
- €

120.229,80 €

124.490,54 €

159.015,98 €

129.020,47 €

182.878,05 €
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-

-

-

-

-

Diferència 12/13
8.653,93 €
3.150,00 €
3.730,81 €
16.500,00 €
7.818,76 €
247,07 €
46,01 €
7.782,74 €
907,84 €
42,47 €
43,64 €
110,93 €
1.572,31 €
3.195,54 €
2.514,31 €
1.974,16 €
4.252,30 €
4.000,00 €
10.250,00 €
1.938,85 €
501,45 €
7.280,83 €
5.646,37 €
1.699,25 €
6.000,00 €
1,39 €
- €
52,22 €
- €

-

4.309,72 €

Compte
70500 Ingressos per prestacions de serveis
72800 Donatius de patrons
72301 Convenis
72801 Donatius de col·laboradors
76680 Beneficis en inversions financeres
76900 Interessos de comptes bancaris
77800 Ingressos excepcionals

INGRESSOS
2012
€
- €
42.000,00 €
64.000,00 €
€
- €
51.000,00 €
56.000,00 €
2.470,00 €
3.032,52 €
€
- €
3.327,00 €
- €

TOTAL

98.797,00 €
-21.432,80 €

RESULTAT

2013

ROMANENTS
DETALL DE ROMANENTS
Anys
Any
Any 2006
- 21,48 €
Any 2007
46.905,01 €
Any 2008
-30.081,41 €
Any 2009
8.929,60 €
Any 2010, regularització comptable
-478,00 €
Any 2010
15.122,30 €
Any 2011
-15.855,56 €
Any 2012
-1.458,02 €
Any 2013
-21.432,80 €
TOTAL
1.629,64 €

Acumulat
-21,48 €
46.883,53 €
16.802,12 €
25.731,72 €
25.253,72 €
40.376,02 €
24.520,46 €
23.062,44 €
1.605,62 €

2011

2010

2009
Diferència 12/13
43.500,00 €
- €
60.000,00 € 22.000,00 €
18.000,00 €
- €
68.500,00 € 5.000,00 €
1.789,72 € 562,52 €
17,93 €
- €
- €
3.254,00 €

- €
78.000,00 €
- €
64.000,00 €
1.160,42 €
- €
- €

- €
64.000,00 €
15.000,00 €
64.500,00 €
- €
642,77 €
- €

123.032,52 €

143.160,42 €

144.142,77 €

191.807,65 €

-1.458,02 €

-15.855,56 €

15.122,30 €

8.929,60 €

-

24.308,52 €
-19.998,80 €

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS
ANYS
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

PATRONS
54.000,00 €
48.000,00 €
60.000,00 €
70.000,00 €
72.000,00 €
64.000,00 €
42.000,00 €

COL.
67.000,00 €
73.500,00 €
68.500,00 €
63.500,00 €
63.000,00 €
56.000,00 €
51.000,00 €

ALTRES
49.212,02* €
44.275,92* €
63.307,65* €
10.642,77 €
12.282,72 €
4.917,39 €
5.797,00 €

TOTAL
170.212,02 €
165.775,92 €
191.807,65 €
144.142,77 €
147.282,72 €
124.917,39 €
98.797,00 €

*

( ) Ingressos corresponents a les matricules dels cursos de formació.
A partir de l’any 2010 els ingressos van directament a la FPC.

200.000,00 €
180.000,00 €
160.000,00 €
140.000,00 €
120.000,00 €

PATRONS

100.000,00 €

COL.LABORADORS
ALTRES

80.000,00 €

TOTAL

60.000,00 €
40.000,00 €
20.000,00 €
- €
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

MEMORIA D’ACTIVITATS 2013
INTRODUCCIÓ
Es presenta a continuació el balanç de les activitats
organitzades, durant l’any 2013, per la Fundació
Activitats divulgatives:
Cercle d’Infraestructures. Tot i la fortíssima
contracció en el pressupost, la Fundació ha dut a
•
21 sessions del Cercle
•
5 debats del Cercle
terme un ambiciós programa d’actuacions,
•
5 sopars en confiança
realitzant 32 activitats divulgatives, donant
•
1 jornada d’estudi - workshop
continuïtat a les activitats formatives i incorporant
noves activitats destinades a afavorir la
internacionalització. A Barcelona s’han ofert vuit
activitats obertes i cinc restringides a membres patrons i col·laboradors de la Fundació.
S’han realitzat set sessions del Cercle al Club Meet & Eat del WTCB, cinc sopars de
confiança al Grand Marina Hotel i una jornada al II Foro Internacional Ferroviari. A
Girona s’han organitzat cinc sessions, a Lleida quatre i a Tarragona tres. Hem estat
presents dos cops a la Costa Brava, a Reus i a Manresa. I un any més, gràcies a la
col·laboració de la Fundació Abertis i de l’ Institut Cerdà, hem dut a terme la setena
jornada d’estudi, que sota el títol de “El futur de les infraestructures de transport:
competència o complementarietat entre modes”, va tenir lloc al castell de Castellet i la
Gornal.
En el marc formatiu i dintre del curs acadèmic 2012/2013 s’ha realitzat la sisena 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.
Activitats formatives:
•
•
•
•
•

Màster de Gestió d’Infraestructures
Curs de postgrau de Gestió d’Empreses d’Obra
Pública
Curs
de
postgrau
de
Gestió
Privada
d’Infraestructures
Màster Internacional amb la Universitat del
Pacifico
Seminari: Reptes en la internacionalització: Perú i
la seva política en provisió d’infraestructures

S’ha renovat el conveni de
col·laboració amb la Universitat del
Pacifico per realitzar la tercera
edició del màster internacional.
A l’ETSECCPB es va realitzar un
seminari internacional per conèixer
de primera mà les polítiques
bàsiques del Perú en provisió
d’infraestructures.

La Fundació ha editat les
intervencions dels ponents i dels
participants que van intervenir a la jornada d’estudi que va tenir lloc al castell de
Castellet i la Gornal. Correspon, aquesta, a la quarta publicació de la sèrie de
workshops organitzats des de la Fundació. També, s’ha donat suport econòmic a la
revista Quaderns de Disseny, publicada des de la Càtedra Cercle d’Infraestructures.
Menció a part mereix la creació de la nova Càtedra Cercle d’Infraestructures vinculada
a la UPC, que comparteix els mateixos objectius que la Fundació, i recull la tasca
efectuada, en els darrers anys per la Càtedra ITER.

Un altre projecte que ha dut a terme la Fundació durant el 2013, ha estat la renovació
de
la
pàgina
web.
Redissenyada
completament, la web ofereix un espai
www.cercleinfraestructres.cat
d’informació, d’interacció i d’intercanvi de
coneixements per a totes aquelles persones
inquietes
i
preocupades
per
les
infraestructures. A la web es pot trobar
informació relacionada amb el mon de les
infraestructures, i es pot participar en els
diferents fòrums creats a partir de les
sessions del Cercle. També recull tota la
documentació, articles i presentacions que
s’ha generat durant tots aquets anys
d’activitats.
La Fundació Cercle ha estat present a Perú, Brasil i Colòmbia gràcies a la
col·laboració amb la RUITEM (Red Universitaria Iberoamericana de Técnicas
Municipales) i el BM (Barcelona Mobilitat).
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LES SESSIONS DEL CERCLE D’INFRAESTRUCTURES
Barcelona
Barcelona va començar la seva activitat divulgativa amb la participació del Sr. Mario
Armero, vicepresident executiu d’ANFAC
(Asociación Española de Fabricantes de
Automóviles y Camiones), a on va exposar
Mario Armero, Sònia Corrochano,
Pedro Maqueda, Santi Vila, Juan
detalladament el Plan 3 Millones i les
Miguel Villar Mir, Paulino Rivero,
iniciatives pel creixement de la producció. La
Felip Puig, Pablo Vázquez, Cristina
seva intervenció va tenir lloc el 22 de gener
Garmendia, Daniel Bischof, Victor
de 2013, al Club Meet & Eat del WTCB. En
Schoenmakers,
Jordi
Torrent,
aquest mateix marc, el 12 de febrer de 2013,
Francesc Sánchez, Carles Cabrera
va tenir lloc la participació de la Sra. Sónia
Corrochano, directora de l’Aeroport de
Barcelona, que ens va explicar la
importància de les infraestructures aeroportuàries, no només pel servei que presten
sinó també per la dinamització econòmica de la nostra regió.
A la Sala d’Actes del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, el
12 de març de 2013, el Sr. Pedro Maqueda, va explicar el projecte constructiu del
desdoblament de l’Eix Transversal. I el 22 de març de 2013, a la Sala Port Vell del
WTCB va tenir lloc la participació del Sr. Santi Vila, conseller de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, que va captar l’atenció
de més de 160 assistents. Va
explicar el mapa actual dels
projectes d’infraestructures del
territori català, posant especial
èmfasis en la conservació i
manteniment i en la planificació
de les actuacions estratègiques.
Un dels objectius del Cercle
d’Infraestructures és el de crear
aliances
i
sumar
sinergies
organitzant sessions conjuntes
amb altres Institucions amb les quals s’han establert convenis de col·laboració. El 15
de maig de 2013, es va presentar l'INFORME
COTEC “Cap a una planificació pública
innovadora” realitzat per l’ Institut Cerdà i
explicat per Sr. Juan Miguel Villar Mir,
president de la Fundació COTEC, la Sra.
Cristina Garmendia, presidenta de Genetrix
i assessora de diferents entitats públiques i
privades i el Sr. Carles Cabrera, director de l’
Institut Cerdà.
El 30 d’octubre de 2013, el Sr Paulino
Rivero, president del Govern de les Canàries, va posar de relleu que el nus logístic de
l’Atlàntic Mig són les Illes Canàries i va explicar la política de foment logístic que porta
a terme el govern que presideix.

El conseller d’Empresa i Ocupació, el Sr. Felip Puig va protagonitzar la darrera sessió
del 2013 que va tenir lloc el 8 de novembre al WTCB, explicant la contribució de les
infraestructures al creixement econòmic de Catalunya.
El Cercle d’Infraestructures va estar present en el II Foro Internacional Ferroviari al
BCN Rail 2013. El 21 de novembre de 2013 i a la Fira de Barcelona, el Cercle va
organitzar un debat que sota el títol de “Connexions ferroviàries a zones portuàries” va
acollir a representants dels ports de Hamburg, Rotterdam, Barcelona i Tarragona:
•

Sr. Victor Schoenmakers, director d’Afers Europeus i Internacional del Port de
Rotterdam.

•

Sr. Daniel Bischof, head of Rail Research and Development of the Hamburg
Port Railway.

•

Sr. Jordi Torrent, cap d’Estratègia de l’ Autoritat Portuària de Barcelona.

•

Sr. Francesc Sánchez, director de Autoritat Portuària de Tarragona.
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LES SEUS DEL CERCLE
Amb la col·laboració de les Cambres de Comerç de Girona, Lleida, Tarragona,
Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Manresa i Reus, el Cercle ha estat present,
organitzant les següents sessions, jornades i debats:

Lleida
Lleida va iniciar, el 7 de març, el seu cicle de conferències amb la participació del Sr.
Àngel Ros, alcalde de la ciutat. En aquesta sessió l’alcalde va fer una fotografia del
territori lleidatà, incidint en les necessitats de noves infraestructures i en la millora de
les ja existents.
El convidat de la segona sessió del Cercle, el 21 de juny, el Sr. Joan Hortalà,
president de la Borsa de Barcelona, va defensar que la recuperació de l'ÍBEX-35 fins
als nivells del 2007, anteriors a la crisi, no es produirà fins a mitjans 2016 o principis
del 2017.
La tercera sessió del Cercle, el 19 de juliol, va tenir com a convidat al Sr. Josep Mª
Pelegrí, conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient. Va
explicar l’estat actual de la construcció del Canal Segarra-Garrigues i la importància
que té pel futur de les comarques que travessa. No va deixar passar l’ocasió per
reivindicar que el sòl agrícola és la base del desenvolupament del sector primari i per
això s’ha de preservar com es fa amb el sòl urbà i industrial.
El Sr. Joan Reñé, president de la Diputació de Lleida, va tancar el programa de
conferències realitzades durant l’any, el 11 d’octubre. Al llarg de la seva intervenció, el
Sr. Reñé va fer un ampli repàs a les comunicacions de les comarques de Lleida i, en
concret, a les mancances actuals, entre les que va assenyalar la urgència d’establir
una connexió amb el corredor del Mediterrani i el Port de Tarragona, una comunicació
transversal al Pirineu amb l’Eix Pirinenc i de continuar la construcció de l’autovia A-14
de Lleida a la Val d’Aran i França.

Tarragona
La Cambra de Tarragona va presentar, l’11 de gener, el llibre “Via ampla ment estreta.
Crònica de 150 anys d’aïllament ferroviari (1848-1998”) de l’autor Pere Macias i Arau.
La obertura del cicle de sessions del Cercle a Tarragona va ser a càrrec del Sr. Pere
Padrosa, director general de Transports i Mobilitat del departament de TES de la
Generalitat de Catalunya, el 8 de març. El Sr. Padrosa va analitzar la importància de
les inversions en infraestructures, com a elements de connectivitat i prosperitat i va
afirmar que cal gestionar-les i planificar-les en funció d’aquest criteri. També va posar
en valor l’Eix Mediterrani, com l’onzena infraestructura amb més potencial del món.
El Sr. Joan Madrid, conseller delegat de Barcelona Port Advisers, va intervenir en la
sessió del 31 de maig, explicant-nos les estratègies per la captació de creuers, donant
algunes receptes pel que fa a Tarragona, com crear un marca tipus “Tarragona
Destination”, identificatiu i aglutinador de tots els atractius d’aquest territori.

Girona
La primera sessió del Cercle a Girona va ser el 10 de maig amb la participació del Sr.
Eneko Goia, portaveu del PNV a l’Ajuntament de San Sebastià-Donostia, que va
parlar sobre el model de finançament de les carreteres a Guipúscoa, que comporta la
introducció de l’Eurovinyeta.
El ponent de la segona sessió va ser el Sr. Ricard Font, secretari d’Infraestructures i
Mobilitat del departament de TES de la Generalitat de Catalunya, que oferir una visió
general de l’estat de les infraestructures al territori gironí i dels projectes en curs, el 7
de juny.
La tercera sessió, el 10 de juliol, va acollir al Sr. Joaquin del Moral, director general
de Transport Terrestre del Ministeri de Foment, que va explicar, des del punt de vista
del Ministeri, la gestió i organització del transport terrestre a Girona.
El Sr. Josep Lluís Giménez Sevilla, director general d’Abertis Autopistas, va
participar en la quarta sessió del Cercle, el 29 de novembre. El Sr. Giménez Sevilla va
parlar de la col·laboració publico privada, posant com a model l’ampliació de l’AP-7.
El darrer ponent que va acollir la Cambra de Girona va ser el Sr. Agustí Serra, director
general d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, el 13 de
desembre. El Sr. Serra va explicar el pla territorial parcial de les comarques gironines,
així com els plans directors urbanístics, vigents a la demarcació.

Costa Brava
Com ja és habitual, el primer debat del Cercle a la Costa Brava, va tenir lloc a l’Hotel
S’Agaró el 19 d’abril. En aquesta ocasió els participants van escoltar les opinions del
Sr. Josep M. Solé, regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, del Sr.
Agustí Serra, director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat
de Catalunya i del Sr. Tomàs Fanjul, president del Club Nàutic Port d’Aro, donant la
seva visió sobre la proposta de modificació de la llei de protecció de costes, que pot
afectar a tota la façana marítima de la Costa Brava. El periodista Josep Puigbó, va
moderar aquest debat.
El segon debat del Cercle a la Costa Brava va tenir lloc el 22 de novembre, a l’Hotel
Trias de Palamós. En aquesta ocasió es va tractar el tema de la mobilitat urbana a la
Costa Brava de la mà dels experts en matèria com ara el Sr. Francesc Robusté,
catedràtic de Transport de la UPC, el Sr. Miquel Martí, president de MOVENTIA i el
Sr. Benjamín Cubillo, subdirector general de Coordinació i Gestió del departament de
TES de la Generalitat de Catalunya. El debat es va centrar en la necessitat de millorar
els serveis de bus i el seus costos entre la Costa Brava i Barcelona, així com en la
integració tarifària a la Costa Brava.

Reus
Reus inicià el seu programa el 5 de juny amb els següents convidats; Sr. Xavier
Flores, director general de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Miquel
Domingo, regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus i el Sr. Agustí Segarra,
catedràtic d’Economia Aplicada de la URV i director del Pla Estratègic del Camp de
Tarragona, que sota la moderació del Sr. Xavier Graset, van debatre sobre la
incidència en el Camp de Tarragona de l’Eix Mediterrani, com a peça clau del
desenvolupament econòmic.
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El 15 de novembre es va organitzar el segon debat per parlar sobre la comunicació per
carretera entre Montblanc i Lleida, connexió per l’A-27, l’AP-2 i la N-240. Per a dur a
terme aquest debat es va convidar el Sr. Josep Lluís Giménez Sevilla, director
general d’Abertis autopistes, el Sr. Ramon Queralt, portaveu del Col·lectiu Conca 22 ,
i al alcalde de Valls, el Sr. Albert Batet. Durant la sessió es van conèixer les diferents
propostes per a millorar la connexió de la demarcació amb les terres de Ponent.

Manresa
Manresa va oferir dues sessions durant el 2013, la primera va ser el 12 d’abril amb la
participació del director de l’Agència Catalana de Residus, el Sr. Josep M. Tost, que
va parlar sobre la gestió dels residus i del reciclatge a Catalunya. La darrera sessió del
Cercle va comptar amb la participació del conseller de Territori i Sostenibilitat, el Sr.
Santi Vila, que va tenir lloc el 13 de setembre explicant com el Bages pot arribar a ser
l’autèntica cruïlla de Catalunya.

ACTIVITATS PER MEMBRES PATRONS i COL·LABORADORS
Jornada al castell de Castellet i la Gornal
El Cercle amb la col·laboració d’ Abertis i de l’Institut Cerdà va organitzar el 4
d’octubre, el setè “workshop” a la seu de la Fundació Abertis, al castell de Castellet i
La Gornal.
Sota el títol de “El futur de les infraestructures de transport: competència o
complementarietat entre modes” i amb la participació dels representants de les
administracions, directius d’empreses i experts, la jornada, amb gran èxit de
participació va desenvolupar el següent programa:
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Presentació de la jornada a càrrec del Sr. Salvador Alemany,
Sr. Pere Macias, Sr. Manuel Niño i Sr. Ricard Font

Foto de grup dels assistents i ponents a la jornada

Ponents de la jornada

Sopars en confiança: Internacionalització del sector de la construcció
Durant el 2013 i donant continuïtat per segon any a aquesta activitat varem realitzar
tres sopars en confiança per estudiar les estratègies i els processos
d'internacionalització per a les empreses catalanes. Aquestes sessions, en format de
sopar, varen tenir lloc al Restaurant Aire de Mar de l’Hotel Grand Marina del WTC.
Els següents participants ens van explicar les estratègies d’internacionalització en els
seus països:
•

Sr. Francisco Javier Ramírez Acuña, Ambaixador de Mèxic.

•

Sr. Bakhtier Irmatov, conseller d’Afers Econòmics i Comerç de l’Ambaixada de
la República d’Uzbekistan.

•

Sr. Juan Carlos Varela, vicepresident de la República de Panamà i Sr. José
Blandón, candidat a l’alcaldia de Panamà.

Varem aprofitar aquest format per mantenir reunions de treball amb al Sr. Pablo
Vázquez, president d’INECO i al Sr. Juan Miguel Villar Mir, president de COTEC.
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EL CERCLE EN DADES
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ACTIVITATS FORMATIVES
Màster Gestió de les Infraestructures
Per setè any consecutiu la Fundació Cercle d’Infraestructures amb la col·laboració de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, ha posat en marxa el Màster de Gestió de
les Infraestructures i la seva oferta modular. Les lliçons magistrals impartides pels
millors especialistes i les jornades outdoor que s‘imparteixen a les seus de les
empreses, així com l’aplicació de mètode del cas, constitueixen els trets diferencials
del màster.
La progressió del màster en aquest anys queda reflectida en els gràfics següents:

•

Per ingressos:

Curs acadèmic

Beques

FGC

CECCP

Matrícules

FCI

2007/2008

6.000,00 €
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6.000,00 €

10.236,00 €

18.000,00 €

30.679,00 €
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116.008,02 €

2010/2011

10.236,00 €

15.000,00 €

25.632,65 €

52.911,12 €

104.279,77 €

2011/2012

10.236,00 €

59.875,00 €

7.733,73 €

77.844,73 €

2012/2013

10.236,00 €

56.000,00 €

23.393,50 €

89.629,50 €

*
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Per alumnes:

•

Curs acadèmic
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( ) La oferta formativa del 2013/2014 és d’un màster i dos cursos de postgrau
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Màster amb la Universidad del Pacífico de Lima, Perú
El curs acadèmic 2012/2013 va tenir 24 alumnes matriculats que ens van visitar a
l’abril de 2013 per continuar la seva formació.

En el mes de setembre diversos professors de la UPC es varen desplaçar a Lima per
impartir les classes de la nova edició del màster a la seu de la Universitat del Pacifico.

Seminari: Reptes en la internacionalització: Perú i la seva política en
provisió d’infraestructures
La Fundació va organitzar amb la col·laboració del Consulat del Perú a l’ETSECCPB, una
jornada de treball que sota el títol de “Reptes en la internacionalització: Perú i la seva
política en provisió d’infraestructures” va reunir a una vintena de professionals del mon de
la construcció i l’administració. L’objectiu d’aquesta jornada va ser posar en relleu les
característiques bàsiques del Perú, el seu nivell d’inversió en infraestructures, l’estudi del marc
jurídic i contractual i el coneixement dels ens contractants i reguladors.
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PUBLICACIONS
“La reforma de les infraestructures”
Un any més la Fundació Cercle d’Infraestructures va editar les intervencions dels
ponents i participants en el sisè workshop, que va tenir lloc el 13 de juliol de 2012, al
castell de Castellet i La Gornal, així com la síntesi de les propostes formulades. És la
quarta publicació de la sèrie.

COL·LABORACIONS
El Cercle ha establert fórmules de col·laboració amb el BM (Barcelona Mobilitat) i la
RUITEM (Red Universitaria Iberoamericana de Técnicas Municipales) per emmarcar i
coordinar l’actuació d’intercanvis d’informació i realitzacions en el camp de la mobilitat
urbana, principalment en relació a l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona, en
països tercers, fonamentalment de l’àrea llatinoamericana i del Nord d’Àfrica. L’objectiu
de les col·laboracions es contribuir a facilitar la internacionalització de les empreses
catalanes als països a on actuen BM i RUITEM.

Activitats amb la RUITEM:
•

IX Assemblea i VIII Seminari Internacional de la RUITEM, al febrer de 2013,
a la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Activitats amb BM:
•

V Trobada del Grup de treball IFHP “Ciudad y Movilidad”, al febrer de 2013,
a la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

•

VI Trobada del Grup de treball IFHP “Ciudad y Movilidad”, a l’abril de 2013,
San Juan de Puerto Rico.

•

VII Trobada del Grup de treball IFHP “Ciudad y Movilidad”, al juny de 2013,
a Lisboa.

•

Conclusions de les Trobades del Grup de treball IFHP “Ciudad y
Movilidad”, al juny de 2013 a Londres, dintre del centenari de la IFHP.

Altres activitats internacionals:
El president del Cercle d’Infraestructures va ser convidat per diferents institucions per
parlar de la llei de la mobilitat i de l’ordenació del territori així com de la col·laboració
público-privada en les infraestructures. Aquestes conferències van tenir lloc a:
•

Universidad Javeriana de Bogotà.

•

Universidad La Salle de Bogotà.

•

Universidad Católica.

•

Escuela de Ingenieros Militares.

•

Universidad Santo Tomás de Montoya.

•

Secretaria de Medio Ambiente de la Municipalidad de Bogotà.

També va ser convidat per l’Associació de Municipis de Rio Grande do Sul per parlar
de mobilitat sostenible, a la capital de l’estat, Porto Alegre, i a la ciutat de Caxias do
Sul.
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PROPOSTA D’ACTIVITATS 2014
EL CERCLE D’INFRAESTRUCTURES
Programació primer semestre:
Barcelona
•

Sr. Ana Pastor, ministra de Foment del Ministeri de Foment. 28 de gener 2014.

•

Sr. Xavier Trias, alcade de Barcelona. 18 de febrer de 2014.

•

Sr. Àlex Cruz, president de Vueling. Març 2014.

•

Sr. Javier Cuesta Nuín, president de Grup Correos. 20 de maig de 2014.

•

Sr. Àngel Simón, president executiu d’AGBAR, 8 de juliol de 2014.

Girona
•

Sr. Fernando Echegaray, director de la Xarxa d’Aeroports d’AENA. Abril 2014.

•

Sr. Juan Miguel Sánchez, assessor de la Unitat Logística del Ministeri de
Foment. Maig 2014.

•

Sr. Iñaki Barrón, director UIC, juny 2014.

Lleida
•

Debat sobre les relacions entre la ciutat de Lleida i el Pirineu, a partir de l’estudi
del Sr. Joan Ganau, professor titulat d’universitat de la Universitat de Lleida.

•

Presentació d’experiències internacionals de regadius.

Tarragona
•

Sr. Josep Félix Ballesteros, alcalde de Tarragona. 21 de febrer de 2014.

•

Sr. José Luis López de Silanes, president de la Compañía Logística de
Hidrocarburos. 4 d’abril de 2014.

Reus
•

Els nous serveis ferroviaris del Camp de Tarragona a partir del corredor del
Mediterrani.

Manresa
•

La Connectivitat ferroviària de Manresa.

Costa Brava
•

Debat de primavera sobre les infraestructures de la Costa Brava.

ACTIVITATS PER MEMBRES PATRONS i COL·LABORADORS
Sopars en confiança
Donarem continuïtat a aquesta activitat, convidant a personalitats diplomàtiques i
experts en internacionalització.

Workshop
El programa previst pel 2014 és presenta a continuació:
•

Jornada sobre l’abastament d’aigua amb la col·laboració de la Fundació
AGBAR. Aquesta jornada tindrà lloc al Palau Macaya.

•

Jornada sobre la Vª Llibertat Aeroportuària amb la col·laboració del Govern de
les Canàries.
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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 2013/2014 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 2013 i corresponent al curs
acadèmic 2013/2014 el número d’alumnes matriculats al màster és de 12, en el cursos
de postgrau les matrícules han estat de deu, quatre alumnes matriculats al curs de
Gestió d’Empreses d’Obra Pública i sis en el curs de Gestió Privada d’Infraestructures.

Maestría en Regulación
Infraestructuras

de

Servicios

Públicos

y

Gestión

de

Es donarà continuïtat a la quarta edició del màster rebent als alumnes a l’ETSECCPB,
al mes d’abril, i s’iniciarà la cinquena edició del mateix a Lima al juny de 2014, amb el
següent programa:

Màster Internacional “Gestión de las infraestructuras”
Converses amb la Universidad Piloto de Colombia i amb la Universidade Católica do
Rio do Sul per la signatura d’un conveni de col·laboració per la realització del “Máster
Gestión de las Infraestructuras”, tal i com s’està realitzant amb la Universidad del
Pacífico de Lima.

ALTRES ACTIVITATS
•

Sessió del Cercle a Madrid amb la col·laboració d’Abertis.

•

Sessió del Cercle a Manresa amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona
per commemorar el centenari de la Mancomunitat de Catalunya.

•

X Assemblea i IX Seminari Internacional de la RUITEM, a El Salvador del 26 al
28 de març de 2014.

•

II Jornada informativa consular

PUBLICACIONS
La Fundació Cercle d’Infraestructures editarà la cinquena edició de la jornada de
treball realitzada el 4 d’octubre de 2013, al castell de Castellet i la Gornal. Sota el títol
de “El futur de les infraestructures de transport: competència o complementarietat
entre modes” aquesta publicació recollirà les intervencions dels ponents, dels
participants i de les síntesis de les propostes formulades.
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PRESSUPOST ANY 2014
INGRESSOS
DONATIUS PATRONS
Total

36.000,00 €

DONATIUS COL·LABORADORS
Total

56.000,00 €

ALTRES
Rendiment capital fundacional
Ingressos
Total
SUMATORI INGRESSOS

3.000,00 €
2.000,00 €
5.000,00 €
97.000,00 €

DESPESES
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Sous i salaris
Seguretat social
Serveis de professionals independent
Serveis bancaris i similars
Material oficina
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministraments. Telèfon
Material inventariable
Correus i missatgers
Regals, invitacions i similars
Manteniment pàgina web
Primes d'assegurances
Altres despeses
Total

21.456,00 €
7.955,00 €
10.000,00 €
200,00 €
500,00 €
700,00 €
700,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
700,00 €
250,00 €
500,00 €
44.461,00 €

CERCLE D'INFRAESTRUCTURES
Sessions a Barcelona
Sessions a Lleida
Sessions a Tarragona
Sessions a Girona
Sessions a Reus
Sessions a Manresa
Debats Costa Brava
Dinars Cloenda
Workshop 2014
Programes d' internacionalització (sopars en confiança)
Altres despeses
Cercles (coordinacions, difusió i obsequis)
Total

5.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
1.000,00 €
5.000,00 €
27.000,00 €

ACTIVITATS FORMATIVES
Curs Gestió de les Infraestructures -11ª EDICIÓMàster Compartit amb la Universitat del Pacífic de Lima
Total

12.000,00 €
2.000,00 €
14.000,00 €

ALTRES ACTIVITATS
Estudis, treballs de recerca i congressos
Publicacions
Total

500,00 €
500,00 €
1.000,00 €

ALTRES
Edició workshop -2.013Total

5.000,00 €
5.000,00 €

Previsió insolvències

5.000,00 €

SUMATORI DESPESES

96.461,00 €

