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INTRODUCCIÓ
El present document té per finalitat resumir les activitats de la Fundació Unió de Cooperadors
efectuades durant el recentment conclòs mandat municipal (205-2019), així com oferir una
imatge fidedigna de la seva situació patrimonial, financera i comptable en el moment de
finalitzar el citat mandat.
Aquestes pàgines serveixen per posar de manifest l’important salt quantitatiu i qualitatiu que en
el darrer mandat ha protagonitzat la nostra Fundació. La posada en marxa de l’equipament del
Cafè de Mar sense dubte ha estat determinant, amb la gran quantitat d’activitats engegades, i
s’ha aconseguit que l’economia social i solidària hagi incrementat el seu protagonisme i
visibilitat tant en la nostra ciutat com arreu de la comarca.
La col·laboració público-privada, així com la intercooperació, fan que durant els darrers anys el
foment de l’economia social i solidària a Mataró hagi estat molt important i hagi experimentat
un salt notable. La Fundació Unió de Cooperadors ha estat, és i serà un actor determinant en
aquesta fita.
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FINALITAT, ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

La Fundació
FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ PEL FOMENT DE
L’ECONOMIA SOCIAL I LA REHABILITACIÓ URBANA, domiciliada a Mataró, carrer
Herrera 70 i amb NIF número G-63920706, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat
de Catalunya amb el número 2605.

La Fundació es va constituir l’any 2005 amb la participació de l’Ajuntament de Mataró, la Unió
de Cooperadors de Mataró SCCL i la societat municipal PUMSA, però no es va inscriure al
Registre de Fundacions fins l’any 2009.
Els estatuts de la Fundació especifiquen com a finalitats “la defensa i promoció de l’economia
social en l’àmbit local de la ciutat de Mataró, català i a nivell internacional, mitjançant la
realització d’actuacions de formació, informació, assessorament i estudi...”. Així mateix, una de
les finalitats principals d’aquesta Fundació és la recuperació i preservació del patrimoni que
històricament havia pertangut a la Unió de Cooperadors de Mataró, per tal de posar-lo al servei
de l’economia social. Més concretament, la Fundació té per finalitat la transformació necessària
del patrimoni que es vagi dotant, per tal de posar-lo al servei de l’economia social, recuperant
així la seva finalitat original. D’aquesta manera, s’aconseguirà que el patrimoni històric de la
Unió de Cooperadors de Mataró no pugui ser objecte d’actuacions especulatives” (art. 5).
A partir de la memòria històrica, la Fundació esdevé una eina de futur, per treballar al costat de
les cooperatives i les entitats d’economia social de la ciutat, i també per aportar un nou nòdul
solidari en la xarxa d’economia social catalana.
Les línies estratègiques de treball que porta a terme la Fundació per a la consecució d’aquests
fins són les següents:




Foment de l’economia social: recolzament, assessorament i formació a les empreses i
entitats d’economia social.
Preservació del patrimoni històric de la Unió de Cooperadors de Mataró.
Gestió i explotació dels immobles propietat de la Fundació per posar-lo al servei de
l’economia social i el cooperativisme.
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Tot seguit, ampliem la informació sobre aquestes línies estratègiques:
Foment de l’economia social [Línia estratègica I]
Aquest és l’eix central de la tasca que desenvolupa la Fundació. Es tracta de la línia estratègica
de treball que adquireix importància a mesura que la Fundació es va consolidant. Les accions
d’aquesta línia estan destinades a fomentar i promocionar l’economia social com a forma
d’organització democràtica de les persones agrupades amb finalitats econòmiques.
El Foment de l’economia social és un títol força ampli que agrupa la majoria de les accions a
desenvolupades per la Fundació. Per fer front a aquesta amplitud de conceptes s’estructura
aquesta línia estratègica a partir de quatre programes sobre els quals pivota tota l’activitat:
Memòria històrica
Accions destinades a recuperar la memòria històrica respecte el que ha estat el
cooperativisme per a la ciutat. En aquest programa es convoca la Beca d’investigació
Joan Peiró.
Recolzament formatiu a entitats d’economia social
La formació és una eina i no una finalitat en si mateixa. Per tant, es procura fer accions
formatives el disseny de les quals es faci conjuntament amb el públic potencial al qual es
dirigeix aquesta formació.
Divulgació del cooperativisme
En aquest programa s’emmarquen les accions dirigides al terreny dels valors. És a dir a
la divulgació del cooperativisme i la responsabilitat social davant altres valors com pot
ser la competència.
Assessoraments
La Fundació treballa al costat de les entitats d’economia social de la ciutat. Un
acompanyament que es pot fer a partir del seu naixement, per les noves, o en aquelles
necessitats que aquestes entitats expressin. Igualment s’assessora a l’Ajuntament en el
disseny d’accions de foment de l’economia social.
Projecció i xarxes [Línia estratègica II]
La feina a desenvolupar en aquest àmbit és, per definició, una tasca continuada però que té una
importància central en les primeres passes que fa la Fundació. Es tracta doncs, de posicionar-la
en les diferents xarxes de treball d’àmbit econòmic i cooperativista, procurant sumar sinergies
amb iniciatives existents.
Si en el món del cooperativisme existeix una important diversitat de xarxes i espais d’intercanvi,
quan es trasllada la mirada a l’Economia Social en general el ventall s’amplia considerablement.
Es tracta doncs, de detectar quins són els espais i quines les xarxes en els quals, donada l’amplia
definició de la Fundació, aquesta pot aportar-hi alguna cosa.
Un cop la Fundació es consolidi en la seva activitat i comenci a gaudir de coneixement i
reconeixement de l’entorn més immediat, caldrà fer les accions necessàries per tal que el seu
posicionament faci un salt qualitatiu, de manera que la seva projecció tingui un abast cada cop
major.
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Gestió del patrimoni al servei de l’economia social [Línia estratègica III]
En aquesta línia s’emmarquen totes les accions entorn al patrimoni, sota el criteri de preservar
patrimoni de la Unió de Cooperadors, de manera que es posi al servei del foment de l’economia
social, d’acord amb els seus principis històrics.
Cal tenir present que l’explotació del patrimoni és el principal ingrés que té la Fundació, i per
això la gestió que se fa té més o menys repercussions per al foment de l’economia social. Així
doncs, com que la dotació immoble és limitada, el que cal és aconseguir un efecte multiplicador
en les accions que s’hi desenvolupen i en el rendiment que se’n treu.

El Cafè de Mar
L’any 2014, l’edifici del Cafè de Mar esdevé la seu principal de la Fundació Unió de
Cooperadors de Mataró. El Cafè de Mar és un espai històric i emblemàtic del cooperativisme a
la ciutat que va néixer l’any 1926. L’edifici, catalogat d’interès local va ser l’espai de reunió de
la cooperativa de pescadors de consum “La Marítima” (1867), una de les cooperatives que van
constituir la Unió de Cooperadors de Mataró, entitat fundada l’any 1927 amb l’objectiu de
millorar el teixit cooperatiu de la ciutat i oferir un millor servei a tots els seus socis.
El Cafè de Mar és actualment l’espai principal on la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró
porta a terme la seva activitat.
Durant els darrers anys, el creixement de l’activitat a l’edifici ha estat molt important. De no
haver pràcticament cap activitat fins a mitjans de 2016, des de llavors s’ha instal·lat el Viver
d’empreses d’economia social, s’ha anat ampliant l’equip tècnic assessor en col·laboració amb
l’Ajuntament de Mataró, s’han organitzat multitud de tallers, xerrades, cursos, etc.

El Patronat
El Patronat de la Fundació és l’òrgan de govern i administració de la Fundació, la representa i
gestiona i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins
fundacionals.
D’acord amb els estatuts, és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques, i
constituït per un mínim de 9 membres i un màxim de 21. Correspondrà la Presidència a qui en
cada moment sigui l’Alcalde de Mataró o a qui aquest delegui; dos components nomenats per
l’Ajuntament de Mataró entre les persones que tinguin responsabilitats en l’àmbit de la promoció
econòmica i urbanisme a la ciutat, i un per cada grup municipal amb representació al consistori;
la Unió de Cooperadors de Mataró SCCL, tenint en compte el moviment cooperatiu de la ciutat,
designarà als seus membres en igual número que els patrons designats per l’Ajuntament.
Actualment està composat per 21 membres. A més a més de l’Alcalde, per part de l’Ajuntament
hi ha 10 persones patrones: la regidora de l’àrea de Promoció Econòmica i Urbanisme i un patró
o patrona per cadascun del grups municipals amb representació al consistori. Per part de la Unió
de Cooperadors també hi ha 10 persones patrones.
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Exerceix la presidència el president de la Corporació, el Sr. David Bote; la vicepresidència, la
presidenta de la Unió de Cooperadors de Mataró SCCL, la Sra. Anna Huertos; i un secretari
nomenat pel Patronat, el Sr. Bernat Estaragués.
Aquesta és la composició completa del Patronat en el moment de finalitzar el mandat municipal
2015-2019:
President:
David Bote (Alcalde de Mataró)
Vicepresidenta:
Anna Huertos (Presidenta Unió de Cooperadors de Mataró)
Secretari:
Bernat Estaragués (Unió de Cooperadors de Mataró)
Vocals (per ordre alfabètic):
Agàpit Borràs (Unió de Cooperadors de Mataró)
Gràcia Busqué (Unió de Cooperadors de Mataró)
Roc Font (Unió de Cooperadors de Mataró)
María José González (Grup Municipal C’s)
Dolors Guillén (Grup Municipal CiU)
Joan Lluís Jornet (Unió de Cooperadors de Mataró)
Blai Linsdtröm (Unió de Cooperadors de Mataró)
José Manuel López (Grup Municipal PP)
Mònica Lora (Grup Municipal PxC)
Maria Carme Maltas (Grup Municipal PSC-CP)
Núria Moreno (regidora amb responsabilitats d'Urbanisme i Promoció Econòmica)
Montse Morón (Grup Municipal VOLEMataró)
Sílvia Morón (Unió de Cooperadors de Mataró)
Daniel Peran (Unió de Cooperadors de Mataró)
Carme Polvillo (Grup Municipal CUP-PA)
Anna Salicrú (Grup Municipal ERC-MES-AM)
Xavier Vilert (Unió de Cooperadors de Mataró)
Francesc Villà (Grup Municipal ICV-EUiA-E)
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Foto de família del Patronat de la FUCM (25-1-2017)

Durant el mandat, però, van produir-se alguns canvis en la composició del Patronat: el mes
d’octubre de 2015, Miquel Rey, fins llavors regidor de Promoció Econòmica, va renunciar al
càrrec i va ser substituït per Dolors Guillén, que va passar a formar part del Patronat de la
Fundació. El febrer de 2016, Xavier Caravaca, patró en representació del grup municipal de
Ciutadans, també va renunciar al càrrec, i va ser substituït per María José González. El mes de
juliol de 2016, Joan Jubany, que representava el grup municipal de la CUP, també va renunciar
al càrrec de patró, sent substituït per Carme Polvillo. El mes d’octubre de 2017, amb la sortida
del grup municipal de CiU del govern municipal, Núria Calpe, fins llavors regidora
d’Urbanisme, va deixar de formar part del Patronat. En el cas de Dolors Guillén, fins llavors
regidora de Promoció Econòmica, va seguir formant-ne part, però a partir de llavors com a
representant del grup municipal de CiU.
Durant aquest mandat, el Patronat s’ha reunit 8 vegades: 21-1-2016, 28-6-2016, 25-1-2017, 276-2017, 18-12-2017, 12-9-2018, 17-12-2018 i 11-6-2019.
La Comissió Permanent
A més del Patronat, la Fundació té un òrgan col·legiat executiu, la Comissió Permanent, que
vetlla pel compliment dels acords del Patronat, per la correcta execució de les finalitats
fundacionals i pel normal desenvolupament de la seva activitat. Està composat pel president del
Patronat (Sr. David Bote), la vicepresidenta (Sra. Anna Huertos), el secretari (Sr. Bernat
Estaragués), la regidora d’Urbanisme i Promoció Econòmica (Sra. Núria Moreno), un membre
designat per la Unió de Cooperadors de Mataró (Sr. Xavier Vilert) i un representant d’un grup
municipal a l’oposició. En aquest moment el representant de l’oposició és el representant del
grup municipal de l’ICV-EUiA-E (Sr. Francesc Villà). Fins l’octubre de 2017, Núria Calpe
formava part d’aquest òrgan, en tant que regidora amb responsabilitats d’Urbanisme, i també
Dolors Guillén, amb responsabilitats en matèria de Promoció Econòmica. Amb la sortida del
grup municipal de CiU del govern municipal, Núria Moreno (PSC) va assumir totes dues
carteres, entrant a formar part de la Comissió Permanent de la Fundació.
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Altres òrgans
Els estatuts preveuen la figura d’un director que portarà la direcció executiva de la Fundació, i
dirigeix i gestiona la Fundació per assolir les finalitats previstes en els seus estatuts, sota la
direcció del Patronat, la Comissió Permanent i la Presidència. Des del mes de juliol de 2016
aquesta figura la desenvolupa el Sr. Miguel Guillén. Entre els mesos de març de 2015 i la
incorporació del Sr. Guillén el lloc de director va estar vacant (durant aquell temps, les gestions
quotidianes de la Fundació les portaven a terme mitjançant reunions del que es va anomenar la
“Permanent de la Permanent”, i que estava formada per en Xavier Vilert i el regidor o regidora
de Promoció Econòmica, primer en Miquel Rey i després la Dolors Guillén).
El Ministeri d’Hisenda, en comunicació de juny de 2014 sobre l’estudi de la classificació de les
entitats a afectes de comptabilitat nacional de l’Ajuntament de Mataró, va considerar unitat
institucional pública depenent de l’Ajuntament de Mataró a la Fundació Unió de Cooperadors de
Mataró pel Foment de l’Economia Social i la Rehabilitació Urbana, i la va classificar dintre del
sector de les Societats no Financeres. D’acord amb aquesta comunicació, per decret d’alcaldia de
12 de febrer de 2015 es va acordar que el Director de l’Àrea Econòmica i Interventor de Fons
Municipal de l’Ajuntament de Mataró, Sr. Josep Canal i Codina, representés a l’Ajuntament,
amb veu i sense vot, a les reunions del Patronat de la Fundació.
En data 22 de setembre de 2009 es va conferir poder a les persones que ostenten els càrrecs de
President, Vicepresident i Director de forma solidària fins a 15.000 euros i de forma
mancomunada des de més de 15.000 euros fins a 90.000 euros i per operacions de més de 90.000
euros amb l’acord del Patronat per portar la direcció dels negocis de la Fundació. Aquest
apoderament no s’ha revocat a dia d’avui.
També hi ha una secretària tècnica, la Sra. Immaculada Pruna, cap de Compres i
Contractacions de l’Ajuntament de Mataró.
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ACTA D’ARQUEIG I TRESORERIA A FINAL DE MANDAT (DATA 14-6-2019)
Compte Descripció
comptable
(nom
entitat
bancària, o
caixa)
572

Número
compte
bancari

Existències Cobraments Pagaments Existències
inicials (Moviments (Moviments
finals
saldo a 31 des del 31 des del 31 a 14 de juny
de maig de de maig fins de maig fins
de
2019
al 14 de
al 14 de
2019
juny, inclòs) juny, inclòs)
Bankia S.A. ES39 2038- 156.091,64
153.139,48
6697-79euros
euros
6000104980

INVENTARI DE PATRIMONI A FINAL DE MANDAT (DATA 14-6-2019)
INVENTARI DE PATRIMONI:
Descripció
Terreny Palmerola (a)
Solar Camí Ral 266, 1 Bx 3 (b)
Solar Local 5 Camí Ral 266 (c)
Solar Local 6 Camí Ral 266 (c)
Construcció Camí Ral 266 1, Bx 3 (b)
Construcció Local 5 Camí Ral 266 (c)
Construcció Local 6 Camí Ral 266(c)
Solar Local 2 PB Camí Ral 266 (d)
Solar Local Meléndez Valdés (d)
Solar Local PB Cl. Rierot (d)
Construcció Local 2 PB Camí Ral 266 (d)
Construcció Local Meléndez Valdés (d)
Construcció Local PB El Rierot (d)
Total inversions immobiliàries brut
Amortització Acumulada Inversions
Immobiliàries
Total inversions immobiliàries net

Saldo a 31.12.18
192.500,00
174.708,81
105.880,00
50.919,39
52.221,31
29.863,59
14.361,88
34.463,64
53.829,59
52.378,72
57.759,10
122.429,68
103.417,61
1.044.733,32
-51.445,58
993.287,74

IMMOBILITZAT MATERIAL:
Saldo a
Descripció
Instal·lacions
Mobiliari
Equips per a processos d'informació
Altre immobilitzat material

31/12/2018
87.385,80
8.058,22
1923,75
7.449,20
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Total immobilitzat brut
Instal·lacions
Total amortització acumulada
Total Immobilitzat material net

104.803,85
-23.279,46
-23.279,46
81.524,39

IMMOBILITZAT INTANGIBLE:
Descripció
Pàgina Web confecc. Primitive
Concessió Administrativa Cafè de Mar

Vida útil
estimada
6 anys
50 anys

%
16,66
2,00

PLENA PROPIETAT:
- SOLAR DEL C. PALMEROLA Nº 3 / C. DEU DE GENER Nº 6.- Pertany a la Fundació per
aportació fundacional de PUMSA en virtut d’escriptura d’elevació a públic d’acords socials de data
22/09/2009 atorgada davant el notari Alfonso Rodríguez Díez i amb el número 2581 de protocol.
3588221DF5938N0001EH i 3588210DF5938N0001MH. Actualment arrendat a PUMSA, que hi té
situat un pàrquing de zona blava.
- LOCAL COMERCIAL Nº 3 (Can Xammar) de l’edifici de Camí Ral 254-266 de Mataró, de 119
m2. Pertany a la Fundació en virtut d’escriptura de donació atorgada el dia 20 de desembre de 2010
davant el notari Alfonso Rodríguez Díez i amb el número 3281 del seu protocol.
4190758DF5949S0018UD. Actualment llogat a Grupo Naiboa 2016 SL, que fa servir el local com
a magatzem.
- LOCAL COMERCIAL Nº 5 (Can Xammar) de 71 m2 i LOCAL COMERCIAL Nº 6 (Can
Xammar) de 34 m2, de l’edifici de Camí Ral 254-266 de Mataró.- Pertanyen a la Fundació en virtut
d’escriptura de donació atorgada el dia 21 de desembre de 2012 davant el notari Miguel Benet
Mancho i amb el número 1226 del seu protocol. 4190758DF5945S0006ZR i
4190758DF5945S0007XT. Actualment llogats a Grupo Naiboa 2016 SL, que hi té situat un
restaurant.
- LOCAL COMERCIAL Nº 2 (Can Xammar) de 48 m2 de l’edifici de Camí Ral 254-266 de
Mataró.- Pertany a la Fundació en virtut d’escriptura de donació atorgada el dia 11 de maig de 2015
davant el notari Miguel Benet Mancho i amb el número 509 del seu protocol.
4190758DF5949S0004LW. Actualment pendent de llogar.
- DEPARTAMENT NUMERO VINT-I-U.- LOCAL COMERCIAL a la PLANTA BAIXA i a la
PLANTA SOTERRANI-1, formant dúplex, de l'edifici a 08302-Mataró, Carrer Meléndez
Valdés número 15-17. Pertany a la Fundació en virtut d’escriptura de donació atorgada el dia 11 de
maig de 2015 davant el notari Miguel Benet Mancho i amb el número 509 del seu protocol.
3694112DF5939S0022DP. Actualment llogat al Sr. Daniel Bernabé, que hi té situat un magatzem.
- DEPARTAMENT DOTZE.- LOCAL de forma irregular en planta baixa de l'edifici situat a
08301-Mataró, Carrer Rierot, número 10. Pertany a la Fundació en virtut d’escriptura de donació
atorgada el dia 11 de maig de 2015 davant el notari Miguel Benet Mancho i amb el número 509 del
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seu protocol. 4094103DF5949S0013FI. Actualment cedit a precari i de forma gratuïta al Centre
d’Orientació Psico-Pedagògica (COPP).

Instantànies d’alguns dels locals propietat de la FUCM

ALTRES DRETS PATRIMONIALS :
- Drets pendents de lliurar, per part de PUMSA, de 80 metres quadrats que a la Fundació li
pertoquen, des de l’any 2006, per l’àmbit d’actuació dels edificis de Camí Ral-Can Xammar (La
Central).
- Concessió demanial i gratuïta d’ús privatiu de l’equipament denominat Cafè de Mar situat a
l’Av. del Maresme 269 de Mataró/Santa Rita 1, per un termini de 50 anys aprovada per acord de
Ple de data 8 de maig de 2014 i formalitzada en data 30 de setembre de 2014.
- Drets arrendaticis del local de planta baixa de l’edifici nº 38 del C. Poeta Punsola de Mataró.
Actualment aquest local és propietat de la COOPERATIVA DE VIVENDES. L’acta de la reunió
de la Comissió Promotora de la Fundació de 13/03/2003 ja fa referència a que després de la
incorporació del solar del C. Palmerola al patrimoni de la Fundació com a patrimoni fundacional, la
següent actuació serà la incorporació del local del C. Poeta Punsola. Donada la impossibilitat legal
de poder fer el traspàs de la propietat, el 13 de febrer de 2008 es va acordar la cessió dels drets
arrendaticis d’aquest local del C. Poeta Punsola a la Fundació. De l’1 de febrer de 2006 fins el 30 de
setembre de 2014 aquest local va estar llogat a Institut Municipal d’Educació. Actualment, el local
està buit i tapiat, per evitar possibles okupacions.
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RESULTAT PRESSUPOSTARI 2018
Als annexos d’aquest informe s’adjunten els comptes anuals i la memòria de l’activitat de
l’exercici 2018 aprovats formalment pel Patronat el mes de juny de 2019.
Els comptes han estat auditats per Global and local Audit SL.

PRESSUPOST 2019

El pressupost 2019 es va aprovar per reunió del Patronat de 17 de desembre de 2018. El
document complet d’aquest pressupost està inclòs en els annexos d’aquest informe.
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ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2019 (A 30 DE JUNY DE 2019)
Pèrdues i guanys
INGRESSOS
1. Import net de la xifra de negoci
Lloguer local carrer Poeta Punsola
Lloguer solar carrer Palmerola
Lloguer Can Xammar locals 1 i 2 (restaurant)
Lloguer Can Xammar local 3
Lloguer Can Xammar local 4 (magatzem)
Lloguer local carrer Meléndez Valdés
Cafè de Mar (Viver d'empreses)
Cafè de Mar (lloguer de sales)
L'Ariet SCCL - Espai Culinari del Cafè de Mar
Litografies monument Peiró
Ateneu Coop Maresme - Subvenció
Generalitat
5. Altres ingressos d'explotació
Ajut reintegrable Ajuntament de Mataró
DESPESES
6. Despeses de personal
Sou director FUCM
7. Altres despeses d'explotació
Reparacions
Secretaria tècnica
Serveis professionals
Primes assegurances
Serveis bancaris
Despeses específiques Cafè de Mar
Despeses local carrer Poeta Punsola
Altres serveis
Auditoria
Manteniment web
Comunicació
Beca Joan Peiró
Litografies monument Peiró
Ateneu Coop Maresme - Subvenció
Generalitat
Despeses financeres
8. Amortització d'immobilitzat
Amortització
Dèficit d'explotació
Subvenció de l'Ajuntament de Mataró
Resultat exercici

Proposta
2019
282.429,55
282.429,55
0
21.000,00
10.445,64
2.870,00
2.448,00
4.284,00
12.237,28
3.500,00
1.000,00
2.644,63

Execució a
%
30 de juny execució
226.366,99 80,15%
226.366,99 80,15%
0
0,00%
10.500,00 50,00%
4.352,35 41,67%
0
0,00%
1.020,00 41,67%
1.428,00 33,33%
6.118,64 50,00%
2.148,00 61,37%
1.000,00 100,00%
0
0,00%

222.000,00 199.800,00

90,00%

0
0
0,00%
0
0
0
312.326,16 159.865,76 51,19%
33.400,00 14.769,92 44,22%
33.400,00 14.769,92 44,22%
256.650,00 133.957,76 52,19%
1.000,00
135,1 13,51%
5.000,00
2.499,96 50,00%
3.000,00
1.700,00 56,67%
1.500,00
869,1 57,94%
500
63,43 12,69%
27.450,00
9.140,71 33,30%
3.200,00
3.995,20 124,85%
1.500,00
728,54 48,57%
3.000,00
2.540,40 84,68%
200
14,75
7,38%
300
0
0,00%
3.000,00
0
0,00%
0
0
0,00%
207.000,00 112.270,57

54,24%

0
0
22.276,16 11.138,08
22.276,16 11.138,08
-29.896,61 66.501,23
29.896,61 -66.501,23
0
0

0,00%
50,00%
50,00%
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CONVENIS I CONTRACTES VIGENTS, CRÈDITS I AJUTS

CONVENIS ECONÒMICS:
 Conveni entre la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró i l’Ajuntament de Mataró per
a la concessió d’un ajut econòmic a favor de la primera amb la garantia dels drets sobre
els 80 m2 que hi havia pendents de lliurament del sector Camí Ral-Can Xammar, i per a
la concessió d’una subvenció nominativa 2015. Aquest conveni, formalitzat el dia 27 de
març de 2015, té com a condicions principals les següents:
Objecte: Finançar les inversions necessàries aprovades en el pressupost 2015.
Import màxim: Fins a 90.000 euros
Termini: 31 de desembre de 2019
Garantia: Drets pendents de lliurar per part de PUMSA dels 82 m2 que a la
Fundació li pertocarien per l’àmbit d’actuació dels edificis de Cami Ral-Can
Xammar (La Central). Interès: l’Ajuntament renuncia als interessos.
o En aquest mateix conveni es va formalitzat la subvenció nominativa anual 2015
per un import de 9.269,87 euros.
o
o
o
o

ALTRES CONVENIS I CONTRACTES VIGENTS:


Contracte de cessió d’immoble a precari entre la Fundació Unió de Cooperadors de
Mataró i el Centre d’Orientació Psico-Pedagògica (COPP), corresponent a la cessió a
precari de l’immoble, propietat de la Fundació, situat al carrer Rierot número 10,
cantonada amb carrer Cristina, de Mataró, signat el 28 de març de 2013.

 Conveni de col·laboració amb la Unió de Cooperadors de Mataró SCCL per a la gestió
del bar situat a l’edifici del Cafè de Mar (carrer de Santa Rita, 1, Mataró) i de les
activitats que s’hi puguin realitzar a fi de promoure el cooperativisme i l’economia
solidària, signat el dia 30 de setembre de 2014.
 Document de formalització d’acords entre l’Ajuntament de Mataró, la Fundació Unió de
Cooperadors de Mataró, el Patronat Sagrada Família, el Cercle Catòlic i la Unió de
Cooperadors de Mataró SCCL de data 16 d’abril de 2015, amb la finalitat de posar a
disposició de la ciutat de Mataró el pati i l’edifici del Cafè Nou utilitzant els instruments
tècnics i jurídics a l’abast que siguin necessaris.


Addenda al contracte d’arrendament signat en data 8 d’abril de 2013, en relació als locals
5 i 6 de l’edifici del Camí Ral 254-266 de Mataró, en virtut del qual es traspassa el citat
arrendament a la societat Grupo Naiboa 2016 SL, signada el dia 1 de juliol de 2016.
Actualment, es paga un lloguer de 853,40 euros/mes + IVA.



Conveni que regula les relacions entre la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró i
l’usuari del Viver d’empreses d’economia social del Cafè de Mar, Associació Plataforma
Blanc i Negre, signat el dia 1 de setembre de 2016. Actualment, es paga un lloguer de
226,98 euros/mes + IVA.
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Conveni que regula les relacions entre la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró i
l’usuari del Viver d’empreses d’economia social del Cafè de Mar, B-Swim SCCL, signat
el dia 1 de setembre de 2016. Actualment, es paga un lloguer de 234,78 euros/mes +
IVA.



Conveni que regula les relacions entre la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró i
l’usuari del Viver d’empreses d’economia social del Cafè de Mar, Facto Assessors
SCCL, signat el dia 1 de setembre de 2016. Actualment, es paga un lloguer de 187,59
euros/mes + IVA.



Conveni que regula les relacions entre la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró i
l’usuari del Viver d’empreses d’economia social del Cafè de Mar, Clack Audiovisual
SCCL, signat el dia 1 de setembre de 2016. Actualment, es paga un lloguer de 392,60
euros/mes + IVA (en aquest cas, per dos despatxos).



Contracte d’arrendament del local 3 en planta baixa del Camí Ral número 254-256 de
Mataró, a la societat Grupo Naiboa 2016 SL, signat el dia 16 de desembre de 2016.
Actualment, es paga un lloguer de 200 euros/mes + IVA.



Contracte d’arrendament del solar situat entre el carrer Palmarola número 3 i el carrer
Déu de Gener número 6 de Mataró, signat entre la Fundació Unió de Cooperadors i
Promocions Urbanístiques de Mataró SA (PUMSA), signat el dia 28 d’abril de 2017.
Actualment, es paga un lloguer de 1.750 euros/mes + IVA.



Conveni que regula les relacions entre la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró i
l’usuari del Viver d’empreses d’economia social del Cafè de Mar, Makeit!Education
SCCL, signat el dia 1 d’octubre de 2017. Actualment, es paga un lloguer de 103,60
euros/mes + IVA.



Conveni entre l’agrupació d’entitats Fundació Unió de Cooperadors de Mataró,
Associació per la promoció de l’economia social i solidària al Maresme, Facto Assessors
SCCL, L’Esberla SCCL, Musicop SCCL i Clack Audiovisual SCCL, pel qual les entitats
esmentades es comprometen a desenvolupar conjuntament el projecte CoopMaresmeAteneu Cooperatiu del Maresme, en el marc dels ajuts regulats per l’ordre
TSF/2273/2018, de 26 de setembre, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya, dins de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, de Projectes
Singulars i de Projectes de Coordinació del Programa Aracoop, signat el dia 20 de
desembre de 2018.



Conveni que regula les relacions entre la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró i
l’usuari del Viver d’empreses d’economia social del Cafè de Mar, Coop de Pedal SCCL,
signat el dia 1 de gener de 2019. Actualment, es paga un lloguer de 82,88 euros/mes +
IVA.



Contracte d’arrendament del local dúplex en planta baixa i planta soterrani -1 del carrer
Meléndez Valdés número 15-17 de Mataró, al Sr. Daniel Bernabé Mesones, signat el dia
1 d’abril de 2019. Actualment, es paga un lloguer de 350 euros/mes + IVA.
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ACTIVITATS DE FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA EN
COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE MATARÓ
Mitjançant la col·laboració estreta amb el servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Mataró, al llarg dels darrers anys diverses tècniques han desenvolupat tasques d’assessorament,
orientació, etc. en matèria de promoció de l’economia social i solidària, i també en l’àmbit de la
innovació social. Aquestes tècniques han desenvolupat la seva tasca en l’edifici del Cafè de Mar,
gestionat per la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró. A continuació explicarem les
principals tasques portades a terme per aquestes tècniques: AODL 2015-2018, I
FESS/INNOVADOR 2016-actualitat. Les persones que han ocupat aquests llocs de treball han
estat Montse Lamata (AODL, 2015-2017), Maria Medina (FESS, 2016), Sílvia Gasca (FESS i
Innovador, 2016-2018) i Maria Ramos (Innovador, 2018-actualitat).

AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL) (2015-2018)
En primer lloc, i gràcies a una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), des de
l’any 2015 es va poder disposar d’una agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL),
encarregada de portar a terme un programa de treball que va permetre posar en funcionament un
servei d’assessorament i orientació a persones interessades en la constitució d’empreses
d’economia social. Aquest servei va estar en funcionament fins al desembre de 2018, data de
finalització de la subvenció del SOC.
Una de les principals fites de l’AODL inicialment va consistir en generar sinèrgies i treballar en
xarxa amb els principals agents i/o programes de l’economia social i el cooperativisme a
Catalunya, cercant aliats per reforçar el pla de treball i per connectar Mataró amb el
cooperativisme i l’economia social del present, començar a obrir el camí i fer-ho en xarxa.
Gràcies a aquest treball col·laboratiu, es va poder portar a terme un programa d’activitats anual
que va permetre posar en marxa el pla de treball per dinamitzar l’economia social al territori.
Com a principals línies de treball de l’AODL, cal destacar les següents:


Sensibilització i difusió de l’economia social. Incrementar el nombre d’empreses
d’economia social al territori, i treballar per crear més i millors projectes cooperatius.
Activitats: tallers de sensibilització a instituts i universitat, elaboració de materials,
organització de xerrades divulgatives, etc.



Suport a l’emprenedoria cooperativa. Activitats: assessorament a projectes potencials,
organització de seminaris, tallers i cursos, sensibilització a prescriptors públics, etc.



Augmentar la competitivitat de l’empresa cooperativa. Activitats: elaboració
d’informes/diagnòstics de la situació del cooperativisme al territori, millorar la visibilitat
de les cooperatives, etc.



El Cafè de Mar, eix central de l’economia cooperativa al Maresme. Crear un espai de
referència singular i representatiu de l’economia social al territori. Activitats: creació i
impuls del Viver d’empreses d’economia social del Cafè de Mar, dinamització de
l’equipament, etc.
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Coordinació del projecte CUEME (cooperativisme a les escoles) juntament amb el
Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró.

Xerrada a alumnes del programa CUEME (16-11-2016)

Sessió del programa CUEME (16-3-2018)
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Participació de la coordinació de la Hackathon amb el TecnoCampus.

Foto de família de la Hackathon del Tecnocampus (8-2-2019)



Suport a l’emprenedoria col·lectiva: coordinació i execució del Fons de Finançament per
a projectes de l’economia social i solidària juntament amb el Coop57 i la Fundació Seira.

Signatura del conveni entre l’Ajuntament de Mataró, la Fundació Seira i Coop57 (15-10-2018). A la foto: Guillem Llorens,
Núria Moreno i Raimon Gassiot
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Coordinació de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària des de la
Comissió Executiva de l’entitat. Coordinació de la implantació del Programa Municipi
Cooperatiu a Mataró amb la Federació de Cooperatives de Treball.

Constitució de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (17-5-2017)

FOMENTEM L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA A MATARÓ (FESS) /
INNOVACIÓ SOCIAL A MATARÓ (INNOVADOR) (2016-ACTUALITAT)
El FESS Mataró és un projecte impulsat per la Direcció de Promoció Econòmica de Mataró,
amb primera edició l’any 2016, per promoure i impulsar l’economia social i solidària a Mataró.
L’objectiu general d’aquest projecte és el de promoure la cohesió social i l’ocupació de qualitat a
la ciutat de Mataró creant les condicions per la consolidació i el naixement de noves
experiències, pràctiques i iniciatives de l’economia social i solidària. Va haver una segona edició
del FESS (2017), que després es va transformar en el projecte Innovació Social a Mataró (2018,
i després 2019). Es tracta d’un programa que es pot portar a terme gràcies a una subvenció del
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
Les principals línies de treball del FESS (2016 i 2017)/Innovació Social a Mataró (2018 i 2019)
han estat les següents:


Llançadora de projectes d’economia social i solidària. Consisteix en
l’acompanyament a projectes col·lectius basats en lògiques de col·laboració i amb valors
de l’economia social i solidària. En aquest acompanyament es pretén oferir eines
pràctiques i assessorament col·laboratiu a cada projecte participant tractant de garantir la
seva acceleració i la seva viabilitat per conseqüentment generar ocupació de qualitat al
territori. Les diferents edicions de la Llançadora han tingut molt èxit de participació i
creació tant de llocs de treball com de projectes d’economia social (cooperatives o
associacions). Des del projecte FESS es van portar a terme tres edicions de la Llançadora
(la tercera es va dedicar exclusivament a projectes situats als barris de Mataró, ja sota el
projectes Innovador 2018). Actualment, s’acaba d’engegar la quarta edició de la
Llançadora, ja depenent del projecte Innovador 2019.
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Projectes inicials de la Llançadora (21-7-2016)

Presentació de projectes de la primera edició de la Llançadora (31-1-2017)
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Presentació de la segona edició de la Llançadora (23-5-2017)

Sessió de valoració de projectes de la Llançadora (Mas Branca, 31-1-2018)



Xarxa de treball d’iniciatives d’economia social i solidària. Consisteix en l’impuls
d’una xarxa d’iniciatives d’economia social i solidària, una xarxa que esdevingui el
motor d’iniciatives econòmiques que a la vegada generin ocupació i donin resposta a les
necessitats dels projectes que la componen. Aquesta acció va servir per impulsar la
creació de la Xarxa d’Economia Social de Mataró l’any 2016. Des de llavors, aquesta
entitat té plena autonomia.
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Assemblea de constitució de la XES Mataró (18-11-2016)



Espai de difusió de l’economia social i solidària. Consisteix en l’organització de la
Setmana de l’Economia Social i Solidària de Mataró, que va permetre visualitzar,
valorar i promocionar les iniciatives d’economia social i solidària existents i futures al
territori. Amb aquesta acció, es van celebrar dos esdeveniments (1a i 2a setmana de
l’economia social i solidària de Mataró, que van tenir lloc del 15 al 19 de novembre de
2016, i del 21 al 25 de novembre de 2017). Aquestes dos esdeveniments han tingut
continuïtat després, amb el “Mes de l’economia social i solidària de Mataró”, organitzat
per l’Ateneu Cooperatiu del Maresme entre el 2 i el 30 de juny de 2018, i després la 4a
Fira de l’Economia Social i Solidària de Mataró, organitzada per CoopMaresme-Ateneu
Cooperatiu del Maresme i la XES Mataró els dies 7 i 8 de juny de 2019. Totes les
edicions han tingut molt èxit de públic i participació.

Presentació de la Setmana de l’Economia Social i Solidària (8-11-2016)
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Conferència de Christian Felber a la Setmana de l’Economia Social i Solidària (15-11-2016)

Ruta cooperativa (19-11-2016)

24

Memòria de final de mandat municipal de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró
(2015-2019)

Fira de l’Economia Social i Solidària (19-11-2016)

Resum d’imatges de la 2a Setmana de l’Economia Social i Solidària (novembre de 2017)



Laboratori d’idees i propostes per a la co-creació de cohesió de ciutat. Aquest
projecte vol implicar la ciutadania, les entitats que neixen i/o viuen a Mataró, i els
equipaments de ciutat en una dinàmica de participació i implicació ciutadana per a coconstruir cohesió de ciutat. Es pren com a referència el model de la “Quàdruple Hèlix”
(Arnkil, R., 2010) que inclou el ciutadà en el sistema d’innovació social, més enllà del
paradigma investigació+empresa+administració i emprem l’economia social i
col·laborativa com a mitjà per a la participació i la co-creació de solucions.



Impuls de l’economia circular a Mataró.



Innovació social al Turisme: fer una proposta metodològica per establir una nova
manera de formular l’estratègia turística de Mataró mitjançant noves metodologies de
treball i de participació social, amb la que es faciliti l’entrada de nous agents socials,

25

Memòria de final de mandat municipal de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró
(2015-2019)

econòmics i culturals a l’activitat turística del municipi; renovar el producte i la marca
turística de Mataró.

PROJECTE “REPENSEM EL CAFÈ DE MAR”
Entre el juliol i el 31 de desembre de 2018 una tècnica d’Innovació Social de l’Ajuntament de
Mataró, Inma Díaz Soria, va treballar al Cafè de Mar per portar a terme el projecte “Repensem el
Cafè de Mar”. Aquest projecte neix de la necessitat de repensar les bases del Viver d'empreses
un any abans de la fi dels primers contractes i després de constatar que aquest edifici té grans
espais desaprofitats. L'objectiu del projecte és la realització d'una reflexió sobre l'estructura del
Cafè de Mar, repensar l'espai físic perquè passin més coses, per generar més espais de trobada i
crear més sinèrgies i ocupació dels diferents actors de l'economia social i solidària.
La tècnica va portar a terme una feina que va consistir en recollir informació de tots els agents
implicats en l’òrbita del Cafè de Mar, per tal d’identificar visions sobre l’espai, la seva
dinamització, per tal d’identificar models d’èxit i fer propostes inspirades en aquests. Les
informacions extretes d’aquests testimonis van permetre organitzar un primer taller per repensar
el Cafè de Mar, que va tenir lloc el 9 de novembre, al qual van assistir 35 persones de 16 entitats
diferents. Després, van tenir lloc dos tallers més, que van servir per recollir idees i oferir
alternatives a la distribució, organització i funcionament de l’edifici.
La tècnica va lliurar en finalitzar el projecte un informe de diagnosi amb idees i propostes.
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VIVER D’EMPRESES D’ECONOMIA SOCIAL DEL CAFÈ DE MAR
El Viver d’empreses d’economia social del Cafè de Mar és un espai dedicat a donar servei i
acollida a aquelles iniciatives empresarials de base col·laborativa: cooperatives, societats
laborals, associacions i fundacions. Actualment, sis entitats formen part de El Viver: B-Swim
SCCL, Facto Assessors SCCL, Clack Audiovisual SCCL, Plataforma Blanc i Negre, MakeIt!
Education SCCL i Coop de Pedal SCCL. Les quatre primeres van entrar a formar part del Viver
l’1 de setembre de 2016, gràcies a l’impuls i assessorament de la tècnica AODL. En el cas de
MakeIt!Education SCCL, es va incorporar l’1 d’octubre de 2017, mentre que Coop de Pedal
SCCL ho va fer l’1 de gener de 2019.

B-Swim SCCL és una cooperativa de treball associat que neix amb l’objectiu de promoure
l’activitat aquàtica i la pràctica de la natació entre aquelles persones amb algun tipus de
necessitat especial i/o discapacitat funcional.
Clack Audiovisual SCCL és una cooperativa que té com a prioritat la producció de
documentals de televisió en el camp de les ciències socials, també mitjançant productes històrics
i polítics.
Facto Assessors SCCL és una assessoria d’entitats de l’economia social, que ofereix els serveis
d’assessoria laboral, financera, comptable, fiscal i legal.
L’Associació Plataforma Blanc i Negre és una companyia teatral de caràcter divulgatiu,
especialment dedicada a la temàtica històrica i cultural.
Make It! Education SCCL és una plataforma cooperativa creada per mestres i formada per un
equip multidisciplinari que comparteix el propòsit d’acompanyar i fer possible el canvi i la
transformació en l’educació i l’aprenentatge, situant la Vida al centre.
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Coop de Pedal SCCL vol esdevenir una entitat local de referència en l’àmbit de la promoció,
divulgació, formació i activitats entorn de la bicicleta i la ciclomobilitat. Ofereix serveis al
voltant de la ciclomissatgeria i la missatgeria ecològica, l’ecologística i la ciclomobilitat amb la
finalitat de difondre i incrementar l’ús de la bicicleta a les ciutats i entorns urbans com a mitjà de
transport de mercaderies, documentació, bens i productes de forma eficient, ràpida, segura i
ecològica.
El Viver està ubicat a l’edifici del Cafè de Mar, un equipament dedicat a la promoció i el foment
de l’economia social i cooperativa. Un espai impulsor d’iniciatives d’economia social i solidària
a la ciutat i on les empreses acollides tindran l’oportunitat de compartir experiències, generar
activitats i formar part d’una xarxa de col·laboració amb altres empreses i centres amb el mateix
objectiu.

Presentació del Viver d’empreses del Cafè de Mar (11-10-2016)

Es poden presentar a formar part del Viver persones o entitats que tinguin com a objectiu el
desenvolupament d’un projecte empresarial de base col·laborativa que impliqui la creació d’una
empresa amb forma jurídica d’economia social (cooperativa, societat laboral, associació o
fundació). Els requisits són els següents:





Trobar-se en procés d’acompanyament a la creació i/o consolidació del seu projecte
empresarial, per part del servei d’assessorament de Cafè de Mar. En aquest cas l’empresa
tindrà un termini de 6 mesos per constituir-se legalment i instal·lar-se en el incubadora.
Entitats amb les següents formes jurídiques: cooperatives, societats Laborals,
associacions i fundacions.
Entitats que tinguin altres formes jurídiques i que estiguin iniciant un procés de
transformació en cooperativa, societat laboral, associació o fundació. (prèvia signatura
d’acord de voluntat de transformació per part del socis i d’admetre el tutelatge per part
del servei d’assessorament del Cafè de Mar).

Els projectes seleccionats disposen de:

28

Memòria de final de mandat municipal de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró
(2015-2019)









Despatx amb connexió a internet. Espais d’entre 8 i 18 metres quadrats.
Servei de domiciliació fiscal.
Serveis empresarials: servei d’informació, assessorament i consultoria empresarial
realitzats directament pels tècnics o mitjançant convenis de cooperació amb altres
entitats.
Serveis de dinamització: activitats adreçades a la creació i consolidació d’una comunitat
empresarial en el marc de l’economia social.
Utilització de les sales de reunions, de formació i d’actes del Cafè de Mar.
Visualització: publicitat a través de la pàgina web i altres mitjans de comunicació que
utilitzi la Fundació de Cooperadors de Mataró.

El termini màxim d’estada al Viver és de tres anys.
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ATENEU COOPERATIU DEL MARESME (COOPMARESME)

PRIMERA EDICIÓ (2017)
La primera edició de l’Ateneu Cooperatiu del Maresme (2017) va estar liderada per
l’Ajuntament de Mataró, que va ser l’encarregat de gestionar els 220.000 euros de la subvenció
rebuda per la Generalitat de Catalunya (Departament de Treball). Els indicadors bàsics van ser
els següents:


El pla de treball va contribuir a la creació de 7 empreses i a la inserció laboral d’un total
de 20 persones a través del següent:
o Nombre total d’activitats realitzades: 34
o Nombre total de professorat participant: 29
o Nombre total de centres formatius participants: 9
o Número d’alumnes participants: 542
o Número de professionals d’assessories i gestories participants: 43
o Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals dirigida a un total de 4
associacions i SCP participants (aquí falta comptabilitzar tots els assistents a
formacions per promocionar la fórmula cooperativa, un total de 91 persones
formades).
o Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals per a la continuïtat de
3 empreses i/o entitats properes al tancament d'activitat
o Número de recursos, eines o productes generats: 33

Presentació de la primera edició de l’Ateneu Cooperatiu del Maresme (10-2-2017). A la foto: David Bote, Dolors Bassa i Josep
Vidal.

El projecte va ser un dels deu que s’han engegat a tot Catalunya. Impulsat per l'Ajuntament de
Mataró amb el suport del Consell Comarcal del Maresme i finançat pel Departament de Treball
arreu de Catalunya, es va posar en marxa el mes de gener de 2017 per impulsar iniciatives
d’economia social i cooperativa a la comarca del Maresme. En aquests mesos, l’Ateneu
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Cooperatiu va visitar 25 dels 30 municipis del Maresme per donar-se a conèixer i establir-hi
col·laboracions. Es van instal·lat dos punts informatius al territori -a Tordera i al Masnou-.
En l’àmbit formatiu, es van dur a terme 48 hores de formació sobre la fórmula cooperativa, 4
tallers per a joves de Canet de Mar, Palafolls i Mataró - participants en el programa ‘Joves per
l’ocupació’ promogut pel Consell Comarcal del Maresme-.
L’Ateneu Cooperatiu del Maresme va organitzar també directament 7 actes propis de
sensibilització, com una xerrada sobre cooperatives d’habitatge, cinefòrums, “cafès
cooperatius”, classes obertes amb la participació de diverses cooperatives del territori....
Aquestes activitats van estar adreçades a diferents públics: infants, estudiants universitaris,
emprenedors i públic general.
En els vuit mesos de treball de la primera edició de l’Ateneu, es van dur a terme també reunions
amb diferents agents per donar a conèixer el projecte i establir col·laboracions amb PIMEC,
FAGEM, Col·legi de Gestors i Administradors de Catalunya, XES Mataró, Cambra de Comerç
de Barcelona, Ateneus Cooperatius del Barcelonès Nord i Vallès Occidental o l’Associació
Almadrava, amb un coworking a La Calàndria d’El Masnou. Es van editar onze materials
específics, entre els quals diferents dossiers adreçats a emprenedors, gestors i prescriptors
públics.
Una acció important que es va portar a terme durant la primera edició de l’Ateneu Cooperatiu
del Maresme va ser l’elaboració d’una diagnosi del cooperativisme a la nostra comarca. El mapa
de les cooperatives del Maresme va determinar que a la comarca hi havia en aquell moment 110
cooperatives actives, la majoria de les quals tenen la seu a Mataró, 37 de les quals tenien la seu i
desplegaven la seva activitat econòmica a la ciutat a Mataró. També es va detectar que als
municipis amb més densitat de població hi havia més tendència a impulsar aquest tipus
d’iniciatives empresarials. Pel que fa l’activitat econòmica principal de les empreses, la majoria
pertanyen al sector dels serveis (52,77 %), ja sigui serveis a les persones, a les empreses o bé
culturals. Així mateix, pel que fa el sector específic, la majoria d’empreses es dediquen al
comerç a l’engròs o al detall, seguides de les activitats professionals científiques i/o tècniques i
de l’educació. Per tipologia, destaquen les cooperatives de treball associat (80,90 % del total),
seguides de les agràries (10 %), les de consum i usuaris (7,27 %) i les de serveis (1,81 %). Les
més minoritàries són les marítimes o les d'ensenyament. Finalment, l’estudi també va posar de
manifest que un 80,48 % de les cooperatives de la comarca del Maresme tenen menys de 5
associats. En relació a l’antiguitat, un 52,44 % són cooperatives històriques i consolidades –més
de deu anys d’existència- i un 47,53 % són joves i de nova creació.

SEGONA EDICIÓ (2018)
La segona edició de l’Ateneu Cooperatiu del Maresme va ser ja liderada per la Fundació Unió de
Cooperadors de Mataró, agrupada amb les següents entitats: la Xarxa d’Economia Solidària
(XESS) de Mataró, la Càtedra d’Economia Social del TecnoCampus-UPF, Facto Assessors
SCCLi L’Esberla SCCL.
L’Ateneu Cooperatiu del Maresme (2a edició) va ser un dels 14 que formavem part de la xarxa
impulsada pel Departament arreu de Catalunya i compta amb un pressupost de 220.000 euros.
Els ateneus els integren organitzacions públiques i privades que, de manera coordinada, actuen
per fomentar i enfortir l’economia social i cooperativa. Identifiquen necessitats i oportunitats del
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sector i ofereixen una àmplia cartera de serveis integrals per a l’aprenentatge, la reflexió
col·lectiva, la cooperació i la transformació social.Al llarg del 2018 es van crear amb el suport
de CoopMaresme 10 cooperatives de treball de sectors diversos: bicimissatgeria, educació, lleure
i esport, formació, cultura, psicologia, atenció a les persones, venda a granel de productes
ecològics, etc. Algunes d’aquestes cooperatives van ser de nova creació i d’altres van ser
transformacions de projectes que ja estaven en funcionament i van transitar.

Reunió de treball de les entitats agrupades de la 2a edició de l’Ateneu Cooperatiu del Maresme (13-3-2018). A la foto: Ismael
Hernández, Berta Mundó, Ariadna Mendieta, Miguel Guillén, Marcel Vilarós i Joan Martínez

L’acompanyament a projectes col·lectius és una de les branques principals d’actuació de
CoopMaresme, que compta amb un servei d’assessorament en la ideació, la constitució, la
consolidació i la transformació de projectes en clau cooperativa. L’itinerari de suport als
projectes és coordinat per part d’un equip professional i d’entitats vinculades l’economia social i
solidària del Maresme, que també ha desenvolupat formacions gratuïtes per a constituir les
cooperatives: aspectes laborals, fiscals, jurídics i de model de negoci. A la vegada, des de
CoopMaresme, també es va donar suport a 7 cooperatives en funcionament per a la seva
consolidació.

Primera Taula territorial de l’Economia Social del Maresme (21-3-2018)
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Aquest servei es diferencia d’altres recursos de suport a l’emprenedoria per la seva visió i
orientació a la creació de projectes col·lectius i amb impacte social. Amb la visió posada en
generar llocs de feina estables i evitar la precarització laboral, s’han generat trenta-una
insercions laborals. El repte dels anys vinents serà la consolidació d’aquestes cooperatives per
tal de garantir-ne la seva sostenibilitat en el temps.

Presentació del Mes de l’Economia Social i Solidària (28-5-2018)

Acte de lliurament de l’ajut “Pepa Maca” i Nit del Cooperativisme (9-10-2018)
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Com a dades més destacades d’aquesta segona edició de l’Ateneu trobem les següents:


Més de 1000 persones participants



Difusió/visibilització
o 3 taules territorials
o Participació en 5 fires
o MESSMataró
o Fira de l’ESS a Mataró
o 7 punts d’atenció arreu de la comarca
o 6 actes de difusió



Mapeig
o Creació base de dades
o 100 entitats de l’economia social
o 30 bones pràctiques identificades
o Creació d’un mapa web en col·laboració amb Pam a Pam



Acompanyament
o Més de 900 hores d’acompanyament.
o 68 projectes acompanyats
o 30 persones inserides
o 11 cooperatives constituïdes
o 10 iniciatives presentades a l’Ajut Pepa Maca
o 1 jornada d’intercooperació
o ElaboRació de materials per la difusió del model cooperatiu



Tallers i formacions
o 2 edicions del programa formatiu Crea!
o 1 edició del programa formatiu Consolida!
o 2 Tallers d’aprofundiment
o Càpsules d’introducció al cooperativisme i l’ESS
o 1 formació per a gestories i consultories
o 1 formació per a prescriptores públiques



Món educatiu
o 2 tallers a l’escola d’Estiu del MEM
o Formació: una economia al servei de les persones i el planeta
o 2 cooperatives d’alumnes constituïdes
o 5 rutes cooperatives
o 16 tallers d’introducció a l’ESS i cooperativisme
o 1 guia didàctica per a professorat

TERCERA EDICIÓ (2019)
Actualment, està en curs la tercera edició de CoopMaresme-Ateneu Cooperatiu del Maresme. La
Fundació Unió de Cooperadors de Mataró lidera novament el projecte, dotat un any més amb
220.000 euros de la Generalitat de Catalunya. Enguany, la Fundació està agrupada per gestionar
el projecte amb L'Esberla SCCL, Facto Assessors SCCL, Clack Audiovisual SCCL, Musicop
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SCCL i la XES Mataró. El projecte compta també amb el suport, com a entitas col·laboradores,
de: Ajuntament d'Arenys de Munt, Ajuntament d'Argentona, Ajuntament de Cabrils, Ajuntament
del Masnou, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Montgat, Ajuntament de Palafolls,
Ajuntament de Premià de Mar, Ajuntament de Premià de Dalt, Ajuntament de Santa Susanna,
Ajuntament de Sant Pol de Mar, Ajuntament de Tordera, Consell Comarcal del Maresme, Coop
de Pedal SCCL, L'Ariet SCCL, Make It! SCCL, Som Mobilitat SCCL, Unió de Cooperadors de
Mataró, Moviment Educatiu del Maresme, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i
la Catèdra d’Economia Social de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.

Reunió de treball de les entitats agrupades de CoopMaresme-Ateneu Cooperatiu del Maresme (20-12-2018)

Amb aquest projecte es pretén continuar donant un major impuls a l'economia social i
concretament al cooperativisme com a model empresarial estratègic i transformador de les
realitats socials i econòmiques del Maresme. El projecte contempla diferents accions concretes a
desenvolupar, repartides en sis eixos:








EIX A: Diagnosi i visibilització de l’economia social i cooperativa del territori.
EIX B: Accions de suport a la creació i desenvolupament de cooperatives i SAL i la
inserció laboral en empreses de l’economia social i cooperativa.
EIX C: Promoció de la fórmula cooperativa i SAL dirigida a les associacions ai altres
empreses.
EIX D: Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals per a la continuïtat
d'empreses i/o entitats properes al tancament d'activitat.
EIX E: Món Educatiu: Actuacions per conèixer i aprendre els models d'empresa
cooperativa i la creació de cooperatives d’alumnes destinada a joves estudiants i
professorat d’ESO, batxillerat i cicles formatius de formació professional de grau mitjà i
superior.
EIX F: Facilitar eines, recursos i suport necessari per a la creació i transformació en
cooperatives i societats laborals destinat a prescriptors i professionals de l’àmbit de les
assessories i gestories.
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Inauguració de l’exposició sobre Economia Social (17-1-2019)

Jornades sobre Administració local (12-3-2019). A la foto: Berta Mundó, Núria Moreno i Josep Vidal
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BECA JOAN PEIRÓ

CONVOCATÒRIA DE LA 4A EDICIÓ DE LA BECA
El mes de novembre de 2016 es va convocar la 4a edició de la Beca Joan Peiró. La Fundació
Unió de Cooperadors de Mataró, amb l’objectiu de fomentar la recerca entorn a l’economia
social i solidària i la recuperació de la memòria històrica del moviment cooperativista i obrer,
convoca aquesta beca.
La beca està dotada amb 3.000 euros i el guanyador té un any per elaborar el treball de recerca.
D’acord amb les bases, la meitat del premi es fa efectiu a l'inici, un cop proclamat el projecte
seleccionat, i la resta quan s’hagi acabat de confeccionar el treball i el jurat n’hagi determinat la
qualitat. Els treballs guardonats queden en propietat de la Fundació Unió de Cooperadors de
Mataró durant els dos primers anys, temps durant el qual els pot publicar sencers o en part.
Aquesta beca va néixer a iniciativa de la Cooperativa de Vivendes de la Unió de Cooperadors i
de la pròpia Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, després que la primera cedís el seu
patrimoni a la Fundació (fet produït l’any 2002), considerant que el compromís de convocar i
donar continuïtat a la beca seria la compensació a la cessió patrimonial. L’objectiu de la beca és
fomentar la recerca entorn de l’economia social i la recuperació de la memòria històrica del
moviment cooperativista obrer. Porta el nom de l'insigne sindicalista i polític, mataroní
d'adopció, Joan Peiró i Belis, nascut a Sants (Barcelona) el 1887. Va ser secretari general de la
CNT en els anys 20 i ministre d'Indústria durant la Segona República Espanyola. Peiró va morir
afusellat per les autoritats franquistes el 24 de juliol de 1942, a Paterna (València).
La primera convocatòria va tenir lloc l'any 2006 i va premiar Miguel Garau Rolandi i Enrique
Tudela Vàzquez pel treball de recerca “Fabricant cultura - La contribució de "Cristalleries de
Mataró" a la cultura obrera i popular de la ciutat de Mataró. (1920-1936 )”. La següent
convocatòria no es va poder celebrar en les dates previstes i l’any 2009 es va decidir que la
dotació econòmica corresponent es traslladaria per a la convocatòria que es faria al 2011, motiu
pel qual es van atorgar dues beques enlloc d’una: “Experiències del passat, projectes de futur;
organitzar el treball cooperativament”, presentat per Elba Salas Mansilla i David Andreu Solà i
“Mataró Cooperatives, passat, present i futur”, presentat per Carme Díaz Corral. A més, el 2012
es va celebrar l’Any Internacional del Cooperativisme. La tercera convocatòria va tenir lloc l'any
2014, de la qual van resultar guanyadors Jordi Ibarz Gelabert i Martín Iturralde Valls, pel seu
treball "Gent del vidre. Un segle de cooperativisme en la fabricació del vidre de Catalunya.
1890-1990".
En aquesta 4a edició, la beca es va atorgar a Mariona Zamora Juan pel projecte de treball de
recerca “Emprenedoria cooperativista, desenvolupament local i governança democràtica a la
comarca del Maresme. Una aproximació des de la perspectiva de gènere”. En total, es van rebre
quatre propostes de treball. El veredicte del jurat es va fer públic el 28 de març de 2017. El jurat
va estar format per: Sra. Margarida Colomer Rovira, historiadora, Sr. Pelai Pagès Blanch,
historiador, Sr. Ramon Salicrú Puig, historiador, Sr. Víctor Ligos Hernando, historiador, Sr. Eloi
Serrano Robles, doctor en història econòmica i director de la Càtedra d’Economia Social del
Tecnocampus-UPF, Sra. Anna Huertos Ferrer, en representació de la Fundació Unió de
Cooperadors de Mataró, Joan Lluís Jornet Forner, en representació de la Cooperativa de
Vivendes de la Unió de Cooperadors de Mataró, i Miguel Guillén Burguillos, director de la
Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, que actuarà com a secretari, amb veu i sense vot.
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Reunió del jurat de la Beca Joan Peiró (17-3-2017). A la foto: Miguel Guillén, Ramon Salicrú, Víctor Ligos, Anna Huertos,
Margarida Colomer i Pelai Pagès

En la presentació del projecte davant la premsa, el maig de 2017, Mariona Zamora va explicar
que l’objectiu principal de la seva recerca és esbrinar si les cooperatives del Maresme influeixen
en construir una governança democràtica i desenvolupament local equitatiu des d’una
perspectiva de gènere, analitzant els itineraris i propostes de les dones que les colideren. Així
doncs, la finalitat d’aquesta recerca és seguir aprofundint en la visibilitat i anàlisi del món
cooperativista i les seves lògiques i, a la vegada, aportar elements de reflexió sobre les
desigualtats de gènere en el sí del cooperativisme, i el seu impacte en la governança i
desenvolupament local. El treball definitiu va ser lliurat per la Sra. Zamora a la Fundació el mes
de gener de 2019.

Presentació del projecte guanyador de la 4a Beca Joan Peiró (8-5-2017). A la foto: Mariona Zamora, David Bote i Anna
Huertos
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EDICIÓ DEL TREBALL GUANYADOR DE LA 3A EDICIÓ DE LA BECA
El treball guanyador de la 3a edició de la Beca Joan Peiró, “Gent de vidre. El cooperativisme
vidrier a Catalunya (1893-2019)”, dels autors Jordi Ibarz i Martín Iturralde, va ser editat gràcies
a la col·laboració de l’editorial Icaria. El 18 d’abril de 2018 es va presentar el llibre en un acte al
Cafè de Mar, amb la participació dels dos autors.

Acte de presentació del llibre “Gent de vidre. El cooperativisme vidrier a Catalunya (1893-2010)” (18-4-2018). A la foto:
Martín Iturralde, Jordi Ibarz i Núria Moreno
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PARTICIPACIÓ ACTIVA EN L’”ANY PEIRÓ”
El 2017 es van commemorar els 75 anys de l’afusellament de Joan Peiró i Belis a Paterna (País
Valencià). Per a reivindicar, honorar i divulgar la seva figura i les seves aportacions es va
constituir a Mataró una comissió ciutadana formada per més de trenta entitats i organitzacions
polítiques i sindicals que, amb el suport de l’Ajuntament de Mataró i el Memorial Democràtic de
la Generalitat de Catalunya, va impulsar durant tot l’any actes culturals, acadèmics i
institucionals.

Presentació de l’”Any Peiró” (14-2-2017). A la foto: Carles Estapé, Dolors Guillén i Jaume Vellvehí.

La Comissió també va promoure l’entrega pòstuma de la medalla de la ciutat a Joan Peiró (que
va tenir lloc finalment el 13 de desembre de 2018), l’anul·lació del seu i de tots els judicis
franquistes a les Corts Valencianes, la instal·lació d’un monument al Pati del Cafè Nou (que es
va fer el 24 de juliol de 2018), així com l’acte musical i audiovisual Peiró42, junt amb un gran
nombre d’actes.
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Homenatge a Joan Peiró (24-7-2017)

Lliurament de la Medalla d’Or de la Ciutat a títol pòstum a Joan Peiró i Belis (18-2-2019)

La nostra Fundació, a través del company Xavier Vilert, ha participat molt activament en les
reunions de la Comissió, que està formada per les següents entitats:





Arran
Associació de Veïns de Rocafonda-L’Esperança-Ciutat Jardí
Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
Càtedra D’economia Social-Tecnocampus
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Centre De Documentació Antiautoritari I Llibertari (CEDALL)
Cerquem Les Arrels – Centre de Recerca Històrica d’Alella
Clack Audiovisual SCCL
Club d’Opinió Jaume Llavina
Comissió de la Memòria Històrica de la Gent Gran
Comissions Obreres (CCOO)
Confederació General del Treball (CGT)
Confederació Nacional del Treball (CNT)
Coordinadora Obrera Sindical (COS)
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Federació d’Associacions de Veïns de Mataró (FAVM)
Fundació Roca i Galès
Fundació Salvador Seguí
Fundació Unió de Cooperadors de Mataró
Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Mataró
Grup d’Història del Casal
Grup d’Historiadors Jaume Compte
Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)
Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya (JERC)
Moviment Educatiu del Maresme (MEM)
Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró
Òmnium Cultural – Maresme
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
Partit Demòcrata Europeu Català (PDECAT)
Poble Lliure – Maresme
Podem Eixample
Unió de Cooperadors de Mataró
Unió General de Treballadors (UGT)
Volem Mataró

Concurs d’idees per realitzar un projecte artístic
Cal destacar que la nostra Fundació es va implicar especialment en l’organització del concurs
d'idees per realitzar un projecte artístic en record del sindicalista i Fill Adoptiu de Mataró Joan
Peiró i a altres lluitadors assassinats pel franquisme.
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Presentació del concurs d’idees per realitzar un projecte artístic (30-1-2018)

El certamen va ser convocat el gener de 2018 per la Fundació Unió de Cooperadors i
l’Ajuntament de Mataró, que van assumir com a pròpia la proposta de la comissió ciutadana
impulsora de l’Any Joan Peiró d’erigir aquesta escultura, emmarcada en els actes de
commemoració del 75è aniversari de l’afusellament del sindicalista. L’objecte d’aquest concurs,
doncs, va ser la selecció d’un projecte artístic a situar al Pati del Cafè Nou, al costat de la Presó,
indret emblemàtic del cooperativisme a la ciutat.
La modalitat, tècnica i materials en la realització del projecte artístic van ser lliures, amb la
condició d’incorporar una llegenda amb aquest redactat: “En record de Joan Peiró i Belis (18871942), anarcosindicalista i cooperativista, en el 75è aniversari del seu afusellament a Paterna i en
memòria de totes les víctimes de la Dictadura franquista. Mataró, 2017”.
El concurs va comptar amb una dotació econòmica de 18.000 euros més IVA per a la creació,
execució i materials d’obra. D’aquests diners, 2.700 euros més IVA van ser en concepte
d’honoraris artístics i 15.300 euros per cobrir la totalitat de l’execució del projecte: producció,
materials, transport, col·locació, fixació i, si fos el cas, possibles modificacions, eliminació o
trasllat d’elements de mobiliari urbà o de la urbanització actual.
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Reunió del jurat del concurs (4-5-2018)

Martí Anson va ser el guanyador del concurs amb el projecte “24 de juliol”. L’artista va
concebre un fanal amb forma de bufador de vidre que s’encendrà cada 24 de juliol, coincidint
amb l’aniversari de l’afusellament de Joan Peiró. L’escultura concebuda per Anson és un fanal
amb forma de bufador de vidre que recorda la relació de Joan Peiró i la seva labor com a
cooperativista a les Cristalleries de Mataró. La peça és un tub llarg amb una punta lluminosa,
molt semblant a un fanal. El fanal té 5 metres d’alçada i es va instal·lar sobre un cub de ciment
de 120x120x120 cm. En dues de les cares del cub de ciment hi ha la llegenda i el títol del
projecte artístic, el nom de l’autor i l’any (2018) i, a la part frontal del cub, hi haurà la llegenda
amb relleu “En record de Joan Peiró i Belis (1887-1942), anarcosindicalista i cooperativista, en
el 75è aniversari del seu afusellament a Paterna i en memòria de totes les víctimes de la
Dictadura franquista. Mataró, 2017”. L’acte d’inauguració del monument va tenir lloc el 24 de
juliol de 2018, coincidit amb el 76è aniversari de l’afusellament de Joan Peiró.

Presentació de l’obra guanyadora (17-7-2018). A la foto: Mariona Gallifa, Martí Alson, David Bote, Núria Moreno i Jaume
Vellvehí
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Obra guanyadora “24 de juliol” (24-7-2019)

Acte d’inauguració del monument (24-7-2019)
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Cicle “Cinema, anarquisme i rebel·lia”
La nostra Fundació va organitzar també el cicle “Cinema, anarquisme i rebel·lia”. Es van
projectar cinc pel·lícules al voltant d’aquesta temàtica, el primer divendres de mes (entre març i
juliol de 2017) al Cafè de Mar. Els films seleccionats van ser: “El pan nuestro de cada día”, “Los
edukadores”, “Sacco e Vanzetti”, “La sal de la tierra” i “Lucio”. L’entrada a les sessions va ser
gratuïta.

Cicle “Cinema, anarquisme i rebel·lia” (5-5-2017)
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MATARÓ, MUNICIPI COOPERATIU
El 23 de desembre de 2015, la signatura d'una carta de compromís a favor de la promoció del
cooperativisme a la ciutat va formalitzar l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al programa
Municipi Cooperatiu, impulsat per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. La
voluntat de ser agents actius en la promoció del cooperativisme va expressar-se el mes de juny
de 2015 per part del Ple Municipal, que va votar unànimement a favor de l'adhesió al programa
Municipi Cooperatiu, en una proposta de resolució presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA.

Signatura de l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró al programa Municipi Cooperatiu (23-12-2015). A la foto: Perfrecto Alonso,
David Bote i Dolors Guillén.

L’alcalde de Mataró, David Bote, i el president de la Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya, Perfecto Alonso, amb la presència de Dolors Guillén, regidora de Promoció
Econòmica, van signar aquell 23 de desembre de 2015 la carta de compromís que formalitzava
la voluntat de realitzar accions per promoure el cooperativisme a Mataró. Durant la signatura, es
va reconèixer la ciutat de Mataró com "un referent en cooperativisme de passat, present i futur" i
també el fet que "la història cooperativa sempre ha estat lligada a Mataró". El president de la
FCTC va insistir que el programa dóna suport a les cooperatives i també que la intercooperació
és un mecanisme per enfortir-se, del qual va posar com a exemple el Cafè de Mar, edifici
emblemàtic del cooperativisme a la nostra ciutat.
Actualment, 24 ajuntaments i 3 consells comarcals formen part del programa Municipi
Cooperatiu, que es va iniciar el 2013. El programa té per objectiu promoure el cooperativisme a
partir d’accions de formació i d’orientació amb la implicació de les administracions locals,
entitats i agents del territori. La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya és
l’organització empresarial que agrupa, representa i lidera el cooperativisme de treball a
Catalunya. La Federació promou la creació, el creixement i la promoció de les 3.000 empreses
cooperatives de treball que, dia a dia, enforteixen l’economia i la societat en base a principis
democràtics.

47

Memòria de final de mandat municipal de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró
(2015-2019)

REPRESENTACIÓ DE LA FUNDACIÓ A CONGRESSOS O ALTRES
ESDEVENIMENTS
La nostra Fundació, a través del seu director, va estar representada en els següents
esdeveniments:

Fòrum Global de l’Economia Social (GSEF) (Bilbao, 1-3 d’octubre de 2018)
El nostre director va assistir a Bilbao a la 4a edició del Fòrum Global de l'Economia Social
(GSEF). Aquest fòrum va iniciar-se a Seül (Corea del Sud) el 2013 en col·laboració amb els seus
socis locals en matèria d'economia social. L'edició de 2014, celebrada a la mateixa ciutat, va
culminar en la fundació del GSEF com una associació internacional permanent que uneix les
administracions i les parts interessades de la societat civil de l'àmbit local que reconeixen
l'Economia Social com un factor clau del desenvolupament econòmic local. El 2016, la ciutat de
Montreal (Canadà) i el Chantier de l'Économie Sociale van coorganitzar el fòrum, exhibint la
col·laboració entre els governs locals i els agents de l'Economia Social en nom del
desenvolupament de les ciutats. La 4a edició del Fòrum Global de l'Economia Social GSEF va
ser la que va tenir lloc a Bilbao l’octubre de 2018.
El GSEF pretén actuar com un centre on compartir perspectives i experiències a través de la
col·laboració i de cooperació transfronterera basada en associacions multilaterals darrere d'un
món inclusiu, igualitari i centrat en les persones. Mitjançant la col·laboració entre organitzacions
de l'economia social i les administracions locals, el GSEF persegueix la creació d'una ocupació
de qualitat, un creixement just, el progrés de la democràcia de base i el desenvolupament
sostenible. Valors com la dignitat humana i l'ecologia sostenible han de ser els principis
subjacents a tota activitat del GSEF.

Presentació del GSEF 2018 (Bilbao, 1-10-2018)
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Seminari “El paper de les administracions públiques en la promoció de l’economia social i
solidària” (Madrid, 13 de desembre de 2018)
El nostre director Miguel Guillén va impartir un seminari a estudiants del postgrau d’economia
social de la universitat Complutense de Madrid a la sala d’actes de l’Àrea de Govern d’Hisenda i
Administració Pública de l’Ajuntament de Madrid, al carrer Alcalá número 45. En la seva
intervenció, va parlar de la col·laboració público-privada i el funcionament i organització
concrets de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró.
L’objectiu del seminari era debatre sobre el paper que poden jugar les administracions locals en
la promoció de l’economia social i solidària. Mitjançant diferents experiències pràctiques, es van
analitzar les eines que es poden fer servir des de l’administració per promoure un altre tipus de
pràctiques econòmiques a les nostres ciutats, valorant potencialitats i limitacions, per trobar
exemples d’oportunitats d’innovació i creació d’alternatives econòmiques, oferint noves mirades
a allò públic i allò comú.
El seminari va comptar amb la participació de, a més del Sr. Guillén: Bernardino Sanz, Director
General d’Economia i Sector Públic de l’Ajuntament de Madrid, i Katrin Ginea, de
Koordinaziao-Programazioa Geltoki (Pamplona).

Participació de Miguel Guillén, junt amb Bernardino Sanz i Katrin Ginea, al seminari “El paper de les administracions públiques
en la promoció de l’economia social i solidària” (Madrid, 13-12-2018)
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PROJECTES IMMEDIATS EN CURS
“YES WE RENT / LLOGUEM”
El projecte en curs més immediat en què la Fundació hi té participació és el “Yes we
rent/Lloguem”. Es tracta d’un projecte liderat per l’Ajuntament de Mataró on la nostra Fundació
hi participa com a “partner”. La Unió Europea subvencionarà amb 2,5 milions d’euros aquest
projecte que, amb fórmules experimentals i innovadores basades en l’economia social i
cooperativa, busca mobilitzar l’habitatge desocupat per incrementar l’oferta de lloguer a preu
assequible. La regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró, Elizabet Ruiz, va assistir el 10
d’octubre de 2018 a Brussel·les a l’acte d’anunci dels projectes seleccionats pel programa
europeu Urban Innovative Actions –que forma part del fons FEDER–, on es va confirmar que la
proposta mataronina serà una de les 22 iniciatives de tot Europa que rebran suport.
L’alcalde, David Bote, acompanyat d’Elizabet Ruiz, van explicar l’11 d’octubre de 2018 en roda
de premsa les línies generals del projecte, que té una durada de 3 anys. El pressupost global per
desenvolupar-lo és de 3,1 milions –la subvenció abasta el 80% del total– , dels quals 625.000
euros són aportats pels diferents socis, principalment en quantificació de despeses de personal.
L’Ajuntament desenvoluparà el projecte en consorci amb la Fundació Unió de Cooperadors, la
Diputació de Barcelona, Salesians Sant Jordi – Fundació Jovent, l’Institut de Govern i Polítiques
Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona i el TecnoCampus MataróMaresme. La Fundació Unió de Cooperadors està previst que gestioni un pressupost de
230.149,70 euros.

Presentació del projecte “Yes we rent” (11-10-2018)

S’estima que en l’últim any el preu dels lloguers s’ha incrementat en un 33% a Mataró, un
augment similar al d’altres ciutats de l’àrea metropolitana que, unit a l’escassetat d’oferta,
exclou un nombre creixent de persones del dret a l’habitatge. Els esforços en polítiques socials,
com la promoció de nous habitatges assequibles o la compra d’habitatge, no són suficients i la
possibilitat de generar més oferta de lloguer a curt termini passa per mobilitzar i posar al mercat
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habitatge desocupat. Es calcula que a la ciutat hi ha 3.381 habitatges desocupats (segons dades
estimades del 2016), un 75% propietat de particulars.
El projecte “Yes we rent / Lloguem” s’emmarca en el Pla Local d’Habitatge 2018-2023, la
iniciativa Mataró 2022 i el compromís en la promoció del cooperativisme. El seu objectiu és
explorar solucions a l’escassetat d’oferta de lloguer assequible (diferent del lloguer social)
basades en l’economia social i cooperativa. En concret impulsarà la creació de fórmules
cooperatives entre demandants d’habitatge de lloguer (cooperatives de llogaters) que permetin
oferir condicions favorables a propietaris d’habitatge i generar una oferta de lloguer assequible i
estable a llarg termini.
Per una banda, el projecte proposarà incentius a aquells propietaris que optin per incloure el seu
habitatge en el programa:
a) realització d’obres de rehabilitació del seu habitatge;
b) subvencions a fons perdut per a actuacions d’eficiència energètica dels habitatges;
c) una garantia absoluta de cobrament per mitjà d’un fons de garantia propi;
d) beneficis fiscals en impostos municipals com l’IBI o la plusvàlua;
e) gratuïtat en la gestió del lloguer.
A canvi de la millora del patrimoni i de la seguretat en els ingressos, es negociarà una retribució
que serà alhora justa pel propietari i assegurarà l’assequibilitat de l’habitatge.
Els habitatges seran rehabilitats per mitjà de programes d’inserció laboral de persones
vulnerables garantint uns estàndards de qualitat òptims i acordats amb el propietari. Es busca
així potenciar l’ocupació entre persones amb dificultats d’inserció.
D’altra banda, i de manera paral·lela, s’impulsarà la creació de projectes de caràcter cooperatiu
per part de demandants de lloguer encarregats de la gestió dels habitatges. Així, es preveu que
les cooperatives assumeixin la relació amb els propietaris i cedeixin l’ús dels habitatges als socis
que compleixin els requisits d’accés que determinin els seus estatuts. L’usuari cooperador
obtindrà un lloguer més assequible que el de mercat amb unes millors condicions d’estabilitat.
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El projecte té una durada de 3 anys i acaba d’iniciar-se. Passats els tres anys, el projecte aspira a
que aquests projectes cooperatius esdevinguin un nou agent en el mercat de lloguer capaç de
generar una oferta d’habitatge alternativa al lloguer privat i al públic, i que acabi tenint prou pes
com per influir en els preus del lloguer. Al mateix temps, s’espera que siguin capaços de generar
recursos per destinar a altres projectes d’economia social vinculats a l’habitatge (cooperatives de
construcció, compra de sòl, etc.).
El programa Urban Innovative Actions de la UE aposta per possibles solucions a problemes
urbans que no hagin estat testades anteriorment i tinguin un alt nivell de risc. A la tercera edició
de la convocatòria han estat seleccionats 22 projectes europeus en les temàtiques d’adaptació al
canvi climàtic, qualitat de l’aire, habitatge i ocupació. A Catalunya només han estat seleccionats
dos projectes, el de Mataró i un altre a la ciutat de Barcelona.
A la categoria d’adaptació al canvi climàtic han resultat guanyadors els projectes de Barcelona,
Sevilla, Ribarroja de Túria, Amsterdam (Holanda), París (França) i Manchester (Regne Unit). En
habitatge els seleccionats han estat els projectes de Mataró, Brussel·les (Bèlgica), Budapest,
Gante (Bèlgica) i Lió (França). En matèria d’ocupació són guanyadors Cuenca, Aveiro
(Portugal), Cluj Napoca (Rumania), Eindhoven (Holanda), Vantaa (Finlàndia) i Ventspils
(Letònia). Per últim, els projectes seleccionats sobre la millora de la qualitat de vida han
seleccionades les iniciatives de Marsella (França), Breda (Bèlgica), Hèlsinki (Finlàndia), Ostrava
(República Checa) i Portici (Itàlia).

ADEQUACIÓ DE LA SALA D’ACTES DE LA PLANTA DE DALT DEL CAFÈ DE
MAR PER DESENVOLUPAR PROJECTES D’ECONOMIA SOCIAL
En el marc del projecte d’Innovació Social de l’Ajuntament de Mataró, i gràcies a la feina de
seva tècnica, Maria Ramos, que té el seu lloc de treball al Cafè de Mar, es va obrir el mes d’abril
d’enguany un concurs per iniciar la contractació dels servei d’assessorament per l’anàlisi de
viabilitat i la definició d’un possible espai físic de treball compartit per l’economia social i
solidària i la innovació social. Això vol dir que una empresa externa (la guanyadora d’aquest
concurs) treballarà durant els propers mesos en una proposta per adequar la sala d’actes de la
planta de dalt de l’edifici del Cafè de Mar i aprofitar-la per desenvolupar projectes d’economia
social i solidària.
A la pàgina 15 d’aquesta memòria es feia esment al conveni entre la Fundació Unió de
Cooperadors de Mataró i l’Ajuntament de Mataró per a la concessió d’un ajut econòmic a favor
de la primera amb la garantia dels drets sobre els 80 m2 que hi havia pendents de lliurament del
sector Camí Ral-Can Xammar, i per a la concessió d’una subvenció nominativa 2015. Aquest
conveni contemplava un ajut de fins a 90.000 euros. D’aquests, la Fundació té disponibles a data
d’avui encara 51.937 euros, que estan reservats per poder-los dedicar a l’adequació de la sala
d’actes de la planta de dalt del Cafè de Mar, sempre i qual la pròpia Fundació consideri que la
proposta de l’empresa externa guanyadora del concurs sigui interessant.
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REPTES DE FUTUR
Després d’un mandat 2015-2019 en què la Fundació ha experimentat un augment exponencial en
les seves activitats, ha engegat nombrosos projectes i ha consolidat el Cafè de Mar com a pol
d’atracció i referència de l’economia social i solidària a Mataró i al Maresme, el proper mandat
ha de servir per continuar consolidant aquells projectes que s’han iniciat recentment i també
iniciar nous reptes.
L’economia social està en plena etapa d’expansió al nostre país i concretament a la nostra ciutat
i la nostra comarca, gràcies també a l’aposta política que des de diferents administracions
públiques s’ha portat a terme durant els darrers anys. Això fa que s’hagin obert nous reptes i
hagin aparegut noves oportunitats en la col·laboració público-privada i en concret amb els
sectors vinculats a l’economia social i solidària. En aquest sentit, la Fundació Unió de
Cooperadors, en tant que fundació privada però clarament vinculada a l’Ajuntament de Mataró,
ha de continuar apostant per aquesta fructífera col·laboració entre el moviment cooperatiu i
l’administració.
A nivell concret, cal donar un nou impuls al Viver d’empreses d’economia social del Cafè de
Mar, probablement amb l’entrada de nous projectes, i també acollir noves iniciatives a l’edifici,
aprofitant que la sala d’actes de la planta de dalt es reconfigurarà per aprofitar-la al màxim. Cal
estudiar, tanmateix, la possibilitat que les iniciatives d’economia social que formen part del
Viver des del setembre de 2016 puguin trobar un nou espai on allotjar les seves seus, per
aprofitar les sinèrgies establertes entre les diferents entitats durant aquests pràcticament tres
darrers anys. La Fundació pot jugar un paper important a l’hora de cercar nous equipaments, en
col·laboració amb l’Ajuntament, on poder desenvolupar noves iniciatives d’intercooperació
entre diferents cooperatives.
Cal seguir apostant fermament per CoopMaresme-Ateneu Cooperatiu del Maresme, posant la
Fundació a disposició del projectes i participant activament de la seva gestió. El fet que es tractin
de subvencions de la Generalitat que es renoven any a any provoca certa incertesa, però cal
seguir treballant per fer que el gran nombre d’oportunitats i recursos que aporta l’Ateneu
segueixi revertint en el teixit de l’economia social de la ciutat i la comarca.
La Fundació ha de seguir millorant els seus recursos, sigui via subvencions concretes o
mitjançant una aposta estratègica que permeti disposar d’una estructura és ambiciosa, tenint en
compte que actualment només existeix en nòmina la figura del director de l’entitat, a un 60% de
la jornada laboral. També seguirem apostant, en col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró, per
crear un equip tècnic estable especialista en economia social. Els darrers anys, a través de
l’AODL i els projectes FESS/Innovador, la col·laboració amb el consistori ha estat molt
profitosa, però cal donar un pas més enllà i aconseguir que la ciutat disposi de tècniques
d’economia social amb situacions laboral estables dintre de l’Ajuntament. Això, sense dubte,
repercutirà en la qualitat del servei ofert a la ciutadania.
El proper mandat municipal, indubtablement, suposarà un nou salt qualitatiu en el foment de
l’economia social i solidària des de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró. La
col·laboració público-privada i la consolidació de la pròpia entitat en seran determinants.
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FUNDACIO UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ PEL FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL I
LA REHABILITACIÓ URBANA
COMPTES ANUALS A 31 DE DESEMBRE DE 2018

FUNDACIO UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ PEL FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL I
LA REHABILITACIÓ URBANA
BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2018
(En euros)

ACTIU
A)

ACTIU NO CORRENT

I.

Immobilitzat intangible

1.

Concessions administratives

2.

Aplicacions informàtiques

II.

Immobilitzat material

3.

Mobiliari i Equips per a processaments d'informació

5.

Immobilitzacions materials en curs i acomptes

2.
IV.

Exercici

Exercici

2018

2017

1.262.332,58

1.281.873,11

179.389,56

184.606,15
181.326,79
3.279,36

81.524,39

86.946,73

81.524,39

86.946,73

993.287,74

1.004.689,34

Terrenys

664.680,15

664.680,15

Construccions

328.607,59

340.009,19

5.000

2.500

III. Inversions immobiliàries
1.

Notes

Inversions en empreses del grup y associades a llarg termini

5.000

2.500

3.130,89

3.130,89

1.000

1.000

2.130,89

2.130,89

83.172,75

60.397,80

8.072,28

6.296,85

8.138,29

6.296,85

IV. Inversions financeres en empreses del grup y associades a curt term

44.847,57

45.000

1.
2.

Deutors empreses del grup
Hisenda pub. Deudora per iva

45.000

3.
V.

Altres deutors
Periodificacions a curt termini

33.650,59
3.826,82
7.370,16

32.110,48
32.110,48

9.100,95
9.100,95

1.347.428,57

1.342.270,91

1.

Instruments de Patrimoni

VI. Inversions financeres a llarg termini
1.

Instruments de patrimoni

4.

Altres actius financers

B)
II.

ACTIU CORRENT
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a
cobrar

1.

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis

4.

Altres deutors

7.

Altres crèdits amb Administracions Públiques

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria
TOTAL ACTIU (A + B)

2

Exercici

Exercici

2018

2017

PATRIMONI NET

1.307.111,70

1.310.989,28

Fons Propis

1.129.662,49

1.125.784,91

Fons dotacionals

1.092.593,32

1.092.593,32

1.

Fons dotacionals

1.092.593,32

1.902.593,32

II.

Fons Especials
37.069,17

46.733,97

57.683,13

57.683,13

(20.613,96)

(10.949,16)

0,00

(9.664,80)

PATRIMONI NET I PASSIU
A)
A1)
I.

III. Excedents d'exercicis anteriors

Notes

1.

Romanent

2.
V.
A2)

Excedents negatius d'exercicis anteriors
Excedent de l'exercici
Subvencions, donacions i llegats rebuts

177.449,21

181.326,79

3.

Altres subvencions, donacions i llegats

177.449,21

181.326,79

B)

PASIU NO CORRENT

27.210,92

27.210,92

Deutes a llarg termini

27.210,92

27.210,92

27.210,92

27.210,92

13.106,30

4.070,71

II.
3.

Altes deutes a llarg termini

C)

PASIU CORRENT

II.

Deute a curt termini

3.

Altres deutes a curt termini

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
1.

Proveïdors

2.

Creditors varis

3.

Personal (remuneracions pendents de pagament)

4.

Passius per impost corrent i altres deutes amb Adm. Públiques
TOTAL PATRIMONI NET I PASIU (A + B + C)

7.988,48
7.988,48
5.117,82

4.070,71

(1.246,16)

200,98

6.363,98

3.869,73

1.347.428,92

1.342.270,91
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FUNDACIO UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ PEL FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL I
LA REHABILITACIÓ URBANA
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2018
(En euros)
Notes de
Exercici
la
2018 Ajustat
memòria
1.

Ingressos per les activitats

a) Vendes i prestació de serveis
d) Subvencions oficials a les activitats
2.

Exercici
2017

190.705,82

92.161,4

63.036,66
127.669,16

47.161,04
45.000

Ajuts concedits i altres despeses

a) Ajuts concedits
2.

Aprovisionaments
a) Treballs realitzats per alters empreses.

7.

Despeses de personal

8.

Altres despeses d'explotació

a)

Serveis exteriors
a2) Arrendaments i cànons
a3) Reparacions i conservació
a4) Serveis professionals independents
a5) Transports
a6) Primes d'assegurances
a7) Serveis bancaris
a8) Publicitat propaganda i relacions públiques
a.9) Subministraments
a.10) Altres serveis

b)

Tributs

c)

Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials

9.

Amortització de l'immobilitzat

10.

Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat

11.

Altres resultats

I)

RESULTAT D' EXPLOTACIÓ (1+2+7+8+9+10)

(7.747,74)
(7.747,74)
(114.091,59) (29.948,07)
(54.756,67) (41.951,34)
(54.756,67)

(41.951,34)

(81,82)

0,00

(4.568,79)

(4.923,04)

(12.316,71)

(15.878,17)

(427,64)
(1.418,56)

(1.085,76)

(2.132,12)

(694,65)

(2.315,00)

0,00

(19.313,74)

(16.200,58)

(11.368,03)

(3.169,14)

(814,26)

(22.289,28) (22.276,16)
3.877,58

3.877,58

4.301,88 (11.528,21)

0,00 (9.664,80)

14. Ingressos financers
15. Despeses financeres
II) RESULTAT FINANCER (12+14)

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)
19. Impost sobre beneficis
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)
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FUNDACIO UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ PEL FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL I
LA REHABILITACIÓ URBANA
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET EXERCICI 2018
(En euros)
Fons
Total
A) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2015

Excedents
Pendents de exercicis
desemborsar anteriors

Excedent
de
l'exercici

Subv.,
donacions
i llegats
rebuts

41.237,15

4.195,22

185.204,37

1.092.593,32

Total

1.323.230,06

I.

Ajustos per canvis de criteri a l'exercici 2014

0,00

II.

Ajustos per errors de l'exercici 2014 i anteriors

0,00

B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2016
I.
II.

1.092.593,32

0,00

41.237,15

Excedent de l'exercici

4.195,22

185.204,37

-9.664,80
5.496,82

Total ingressos i despeses reconegudes

1.323.230,06
-9.664,80

-3.877,58

1.619,24

III. Operacions de patrimoni net

0,00

1

0,00

Augments de fons dotacional

IV. Altres variacions del patrimoni net
C) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2016

-4.195,22
1.092.593,32

0,00

46.733,97

-9.664,80

-4.195,22
181.326,79

1.310.989,28

I.

Ajustos per canvis de criteri a l'exercici 2015

0,00

II.

Ajustos per errors de l'exercici 2015

0,00

D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2017
I.
II.

1.092.593,32

0,00

46.733,97

Excedent de l'exercici

-9.664,80

181.326,79

1.310.989,28

0,00
-9.664,80

Total ingressos i despeses reconegudes

0,00
-3.877,58

-13.542,38

III. Operacions de patrimoni net

0,00

IV. Altres variacions del patrimoni net
E) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2017

9.664,80
1.092.593,32

0,00

37.069,17

0,00

9.664,80
177.449,21

1.307.111,70
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FUNDACIO UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ PEL FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL I
LA REHABILITACIÓ URBANA
MEMÒRIA A 31 DE DESEMBRE DE 2018
1.- ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ

La Fundació es va constituir l’any 2005 i durant l’exercici 2009 es va realitzar la inscripció
efectiva a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, essent el número d’inscripció el 2605 i la data efectiva de la
inscripció el 21 de Gener del 2010.
La Fundació resta subjecta als principis i disposicions LLEI 21/2014, del 29 de desembre, del
protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades
d'utilitat pública, té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.
La Fundació té el seu domicili social al carrer Herrera nº 70 de Mataró.
La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els
recursos obtinguts afectes de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès
general previstes segons els seus estatuts.
La Fundació té com a finalitat la defensa i promoció de l’economia social en l’àmbit local de
la ciutat de Mataró, català i a nivell internacional mitjançant la realització d’actuacions de la
formació, informació, assessorament i estudi. S’entenen com economia social, aquelles
entitats que tenen com a base la gestió democràtica de la seva activitat o que defensin
aquest tipus de gestió, ja sigui a través de les actuals formes jurídiques: cooperatives,
societats laborals, associacions, fundacions o mútues, com a través d’altres que es puguin
establir en un futur. Així mateix, té com a finalitat la recuperació i preservació del patrimoni
que històricament havia pertangut a la UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARO, posant el
patrimoni al servei de l’economia social per recuperar-ne la seva finalitat original i que no
sigui ser objecte d’actuacions especulatives.
La Fundació durant l’any 2018 ha desenvolupat les tasques definides en els seus estatuts.
Principalment ha realitzat la promoció de l’economia social mitjançant la gestió i explotació
dels immobles de la seva propietat, que formen part del patrimoni històric, així com la
rehabilitació del patrimoni històric de la UNIÓ DE COOPERADORS.
La Fundació també ha realitzat altres tasques de promoció de l’economia social mitjançant
xerrades, actes socials, oferint recolzament, assessorament i formació a les empreses i
entitats de l’economia social.
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La Fundació s’ha proposat con a fita pels propers exercicis projectar Mataró com a ciutat
referent de l’Economia Social, en l’àmbit català, estatal i internacional.
2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS .

2.1.- Imatge fidel.
Aquests Comptes Anuals, expressats en euros, han estat preparats a partir dels registres
comptables de la Fundació i aplicant les disposicions legals en matèria comptable amb
l’objecte de presentar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats
de l’entitat.
La Fundació ha aplicat el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a
la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de
desembre.
2.2.- Principis comptables.
En la preparació dels comptes anuals han estat utilitzats els principis comptables obligatoris,
no existint raons excepcionals que impedeixin la seva aplicació.
2.3.- Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa.
En els comptes anuals adjunts s’han utilitzat ocasionalment judicis i estimacions realitzats
per la Direcció de la Fundació per quantificar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i
compromisos que estan registrats. Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a:
-

La vida útil dels actius materials, intangibles i inversions immobiliàries (Notes 5,6 i 7).

Malgrat que aquests judicis i estimacions s’han realitzat en funció de la millor informació
disponible sobre els fets analitzats al 31 de desembre de 2017, és possible que
esdeveniments (fets econòmics, canvis de normativa, etc.) que puguin tenir lloc en el futur
obliguin a modificar-los (a l’alça o a la baixa) en els propers exercicis, el que es portaria a
terme, en el seu cas, de forma prospectiva.
L'òrgan d'administració no té coneixement de riscos concrets que puguin alterar
significativament el valor dels actius o passius en l'exercici següent, pel que entén que no hi
ha necessitat de realitzar estimacions d'incertesa a la data de tancament de l'exercici.
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2.4.- Comparació de la informació.
La Fundació presenta el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis
en el patrimoni net i la memòria de l’exercici 2017, d’acord amb l’estructura fixada en el Pla
de Comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, de manera que resulten
comparables entre si.
2.5.- Agrupació de partides.
No existeixen partides que hagin estat objecte d’agrupació al balanç, al compte de resultats
o a l’estat de canvis en el patrimoni net.
2.6.- Elements recollits en diverses partides.
No hi ha elements patrimonials que estiguin registrats en dues o més partides del balanç.
3.- Distribució de resultats.
La proposta d’aplicació de l’excedent corresponent a l’exercici finalitzat el 31 de desembre
de 2018 és la següent
Concepte
Base de repartiment
Excedent de l’exercici
TOTAL
Aplicació a
Excedents negatius d’exercicis anteriors.
TOTAL

Import
1.923,59

1.923,59

1.923,59
1.923,59

4.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ.
4.1.- Immobilitzat intangible.
Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i/o producció i, posteriorment, es
valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització acumulada
i/o pèrdues per deteriorament que hagin experimentat. Aquests actius s'amortitzen en
funció de la seva vida útil.
Analitzada la valoració dels actius al 31 de desembre de 2018 no correspon efectuar cap
deteriorament dels mateixos.
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Els elements que s’integren en aquest epígraf s’amortitzen linealment, d’acord amb els
coeficients següents:
Descripció
Pàgina Web confecc.Primitive
Concessió Administrativa Cafè de Mar

Vida útil
estimada
6 anys
50 anys

%
16,66
2,00

4.2. Immobilitzat material
Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren a preu d'adquisició o al cost de
producció, incloses totes les despeses addicionals directament relacionades amb la seva
posada en funcionament, tals com despeses d’enderrocament, transport, drets aranzelaris,
assegurances, instal·lació, muntatge i altres similars.
S’inclouen com a preu d’adquisició els impostos indirectes que no es consideren
recuperables directament de la hisenda pública.
Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com major valor del bé
exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o prolongació de
la seva vida útil.
Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s'imputen a resultats
com cost de l'exercici en què s'incorren.
Amb posterioritat al seu reconeixement inicial, els elements de l'immobilitzat material es
valoren pel seu preu d'adquisició o cost de producció menys l'amortització acumulada i, si
escau, l'import acumulat de les correccions valoratives per deterioració reconegudes.
Les amortitzacions s'estableixen sistemàtica i racionalment segons la vida útil dels béns,
considerant-se que l'aplicació de les taules fiscals i de la normativa que al·ludeix a les
mateixes s'ajusta a la depreciació real i obsolescència.
El càlcul de la dotació a l’amortització de l’exercici ha estat aplicat de manera individual per
cada element a partir de la data de la seva adquisició i considerant la seva vida útil estimada.

9

Els coeficients d’amortització dels elements inclosos en l’immobilitzat material són:

Descripció
Instal·lacions Local Rierot, 10
Instal·lacions Can Xammar
Instal·lacions Cafè de Mar
Mobiliari
Equips per a processos d’informació
Altre immobilitzat

Vida útil
estimada
20 anys
20 anys
20 anys
10 anys
4 anys
10 anys

%
5,0
5,0
5,0
10,0
25,0
10,0

4.3.- Inversions immobiliàries
Els terrenys o construccions que l'empresa destina a l'obtenció d'ingressos per arrendaments
s'han inclòs en l'epígraf “inversions immobiliàries”.
Per a la valoració de les inversions immobiliàries s’utilitzen els criteris de l’immobilitzat material
per a terrenys i construccions, que són els següents:
-

Els solars sense edificar es valoren pel seu preu d’adquisició més les despeses de
condicionament, com tancaments, moviments de terres, obres de sanejament i
drenatge l’enderrocament de construccions quan sigui necessari per poder efectuar
obres de nova planta, les despeses d’inspecció i aixecament de plànols quan s’efectuïn
amb caràcter previ a la seva adquisició, així com, l’estimació inicial del valor actual de les
obligacions presents derivades dels costos de rehabilitació del solar.

-

Les construccions es valoren a preu d'adquisició o al cost de producció. Per les
construccions realitzades per la pròpia empresa seran aplicables els criteris generals per
determinar el cost de les existències.

-

Els béns rebuts en concepte d'aportació no dinerària de capital es valoren pel seu
valor raonable en el moment de l'aportació. La Fundació ha incorporat els béns pel
valor, a efectes fiscals, que s’estableix en les escriptures públiques indicades,
considerant aquest com el valor raonable en el moment de l’aportació.

Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com major valor del bé
exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o prolongació de la
seva vida útil.
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Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s’imputen a resultats,
seguint el principi de meritació, com a despesa de l’exercici en el qual s’incorren.
L'amortització d'aquests actius comença quan els actius estan preparats per a l'ús per al qual
van ser projectats.
L'amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d'adquisició dels actius menys
el seu valor residual; entenent-se que els terrenys sobre els quals s'assenten els edificis i altres
construccions tenen una vida útil indefinida i que, per tant, no són objecte d'amortització.
Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials es realitzen amb
contrapartida en el compte de resultats i, bàsicament, equivalen als percentatges
d'amortització determinats en funció dels anys de vida útil estimada, com terme mitjà, dels
diferents elements:
Descripció
Vida útil estimada
Construcció Camí Ral 266 bx, 3
33,33 anys
Construcció Local 5 Camí Ral 254-256
33,33 anys
Construcció Local 6 Camí Ral 254-256
33,33 anys
Construcció Local 2 PB Camí Ral 266
33,33 anys
Construcció Local Cl Melendez Valdes
33,33 anys
Construcció Local PB Cl. Rierot 10
33,33 anys

%
3
3
3
3
3
3

4.4. Arrendaments.
Els arrendaments es qualifiquen com financers sempre que de les seves condicions se’n
dedueixi que s’ha transferit substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat
de l’actiu objecte. La resta d’arrendaments es registren com arrendaments operatius.
Els arrendaments financers es reconeixen a l’actiu, d’acord a la seva naturalesa com
immobilitzat material, i al passiu del balanç de situació a l’inici de l’arrendament pel valor més
petit entre el valor raonable de l’actiu arrendat i el valor actual a l’inici de l’arrendament dels
pagaments mínims acordats.
Les despeses derivades dels arrendaments operatius s’imputen linealment al compte de
pèrdues i guanys durant la vigència del contracte amb independència de la forma estipulada
per al seu pagament.
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4.5.- INSTRUMENTS FINANCERS.
4.5.1.- Actius Financers.
Préstecs i partides a cobrar.
Els actius financers inclosos en aquesta categoria s’han de registrar inicialment pel seu valor
raonable, que, llevat que hi hagi alguna evidència en contra, és el preu de la transacció, que ha
d’equivaler al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que els
siguin directament atribuïbles.
No obstant, el que assenyala el paràgraf anterior, els crèdits per operacions comercials amb
venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d’interès contractual, així com els
avançaments i crèdits al personal, l’import dels quals s’espera rebre en el curt termini, es
valoren pel seu valor nominal quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui
significatiu.
Posteriorment s’han de valorar pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es
comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys.
Al tancament de l’exercici s’efectuen les correccions valoratives necessàries sempre que hi hagi
evidència objectiva que el valor s’ha deteriorat com a resultat d’un o mes esdeveniments que
s’hagin produït després del seu reconeixement inicial i que ocasionin una reducció o retard en
els fluxos d’efectiu estimats futurs.
La pèrdua per deteriorament del valor d’aquests actius financers és la diferència entre el seu
valor en llibres i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs que s’estima que han de generar,
descomptats al tipus d’interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial.
Les correccions valoratives per deteriorament, així com la seva reversió quan l’import de la
pèrdua disminueixi per causes relacionades amb un esdeveniment posterior, s’han de
reconèixer com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. La
reversió del deteriorament té com a límit el valor en llibres del crèdit que estaria reconegut en
la data de reversió si no s’hagués registrat el deteriorament del valor.
Classificació d’actius financers.
Els actius financers es classifiquen com actius corrents si el termini de realització és inferior a 12
mesos a la data següent al tancament de les presents Comptes Anuals.
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Baixa d’actius financers.
Els actius financers es donen de baixa, o una part, quan es transfereixen substancialment els
riscos i les avantatges inherents a la propietat de l’actiu financer.
4.5.2.- Passius financers.
Dèbits i partides a pagar.
Els passius financers inclosos en aquesta categoria s’han de registrar inicialment pel seu valor
raonable, que, llevat que hi hagi alguna evidència en contra, és el preu de la transacció, que ha
d’equivaler al valor raonable de la contraprestació rebuda més els costos de transacció que els
siguin directament atribuïbles.
No obstant el que assenyala el paràgraf anterior, els dèbits per operacions comercials amb
venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d’interès contractual, l’import dels
quals s’espera pagar en el curt termini, es valoren pel seu valor nominal quan l’efecte de no
actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
Posteriorment s’han de valorar pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es
comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys.
Classificació de passius financers.
Els passius financers es classifiquen com passius corrents si el termini de cancel·lació és inferior
a 12 mesos a la data següent al tancament de les presents Comptes Anuals.
Baixa de passius financers
Els passius financers es donen de baixa quan s’extingeix l’obligació.
4.6.- IMPOST SOBRE BENEFICIS.
La fundació va optar per acollir-se al règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre de la Llei
49/2002, de 23 de desembre. Entre altres beneficis fiscals, està exempta en l’impost sobre
societats pels rendiments d’explotacions qualificades a la Llei com exemptes. Els rendiments de
les explotacions econòmiques no exemptes estan gravats al tipus del 10%.
La opció pel règim fiscal especial està condicionada al compliment del requisits de l’esmentada
Llei.
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4.7.- INGRESSOS I DESPESES.
Els ingressos i les despeses es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre o pagar i
representen els imports a cobrar/pagar pels béns lliurats o rebuts i els serveis prestats o rebuts,
en el marc ordinari de l'activitat, menys descomptes, devolucions, impostos indirectes
recuperables. A aquests efectes, l’ingrés i la despesa es produeix en el moment que s'entenguin
rebuts o cedits els riscos i beneficis amb independència del moment en què es produeixi el
corrent monetari financer que se’n deriva.
4.8.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS.
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es valoren pel valor raonable de l’import
concedit. Es comptabilitzen com ingressos directament imputats al patrimoni net i es
reconeixen en el compte de pèrdues i guanys com ingressos sobre una base sistemàtica i
racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o inversió objecte
de la subvenció.
Per al cas dels actius de l’immobilitzat intangible, material inversions immobiliàries s’han
d’imputar com a ingressos de l’exercici en proporció a la dotació a l’amortització efectuada en
aquest període per als elements esmentats o, si s’escau, quan se’n produeixi l’alienació,
correcció valorativa o baixa en balanç.
Les subvencions vinculades directament amb les activitats de la fundació es registren com
ingressos de l’exercici.
4.9.- TRANSACCIONS ENTRE PARTS VINCULADES.
Les operacions entre parts vinculades es comptabilitzen en el moment inicial pel seu valor
raonable (preu de la transacció). Si s’escau, si el preu acordat en una operació difereix del seu
valor raonable, es registra la diferència atenent a la realitat econòmica de l’operació. (Veure
Nota 14.7 i 14.8).
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5.- IMMOBILITZAT MATERIAL.
Els moviments de l’any 2018 es mostren en el quadre següent:
Saldo a
Descripció
Instal·lacions

31/12/2017

Saldo a
Altes

31/12/2018

87.385,80

-

87.385,80

Mobiliari

8.058,22

-

8.058,22

Equips per a processos d'informació

1.675,00

248,75

1923,75

Altre immobilitzat material

7.449,20

-

7.449,20

Total immobilitzat brut

104.568,22

AA instal·lacion

-17.621,49 -5.657,97 -23.279,46

Total amortització acumulada

-17.621,49 -5.657,97 -23.279,46

xTotal Immobilitzat material net

248,75 104.803,85

86.946,73 -5.657,97

81.524,39

Els moviments de l’exercici 2017 van ser els següents:
Saldo a
Descripció
Instal·lacions

31/12/2016

Saldo a
31/12/2017

Altes

85.554,84 1.830,96

87.385,80

Mobiliari

4.501,22

3.557

8.058,22

Equips per a processos d'informació

1.675,00

-

1675,00

Altre immobilitzat material

7.100,00

349,20

7.449,20

Total immobilitzat brut

98.831,06 5.737,16 104.568,22

AA instal·lacion

-11.963,52 -5.657,97 -17.621,49

Total amortització acumulada

-11.963,52 -5.657,97 -17.621,49

xTotal Immobilitzat material net

86.867,54

79,19

86.946,73
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6.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.
La composició d’aquest epígraf i els moviments durant l’exercici 2018 són els següents:
Descripció

Saldo a 31.12.17

Altes

Saldo a 31.12.18

Terreny Palmerola (a)

192.500,00

192.500,00

Solar Camí Ral 266, 1 Bx 3 (b)

174.708,81

174.708,81

Solar Local 5 Camí Ral 266 (c)

105.880,00

105.880,00

Solar Local 6 Camí Ral 266 (c)

50.919,39

50.919,39

Construcció Camí Ral 266 1, Bx 3 (b)

52.221,31

52.221,31

Construcció Local 5 Camí Ral 266 (c)

29.863,59

29.863,59

Construcció Local 6 Camí Ral 266(c)

14.361,88

14.361,88

Solar Local 2 PB Camí Ral 266 (d)

34.463,64

34.463,64

Solar Local Melendez Valdes (d)

53.829,59

53.829,59

Solar Local PB Cl. Rierot (d)

52.378,72

52.378,72

Construcció Local 2 PB Camí Ral 266 (d)

57.759,10

57.759,10

Construcció Local Melendez Valdes (d)

122.429,68

122.429,68

Construcció Local PB Cl. Rierot (d)

103.417,61

103.417,61

Total inversions immobiliàries brut
Amortització Acumulada Inversions Immobiliàries
Total inversions immobiliàries net

1.044.733,32

0,00

1.044.733,32

-40.043,98 -11.401,60

-51.445,58

1.004.689,34 -11.401,60

993.287,74

Les inversions indicades en el quadre anterior corresponen a finques aportades per
Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA), societat mercantil depenent de
l’Ajuntament de Mataró:
(a) Terreny anomenat “Palmerola”. Aportació a la dotació inicial, formalitzada en
escriptura pública l’1 de juliol de 2005. Aquest bé es va incorporar pel valor net
comptable pel qual constava registrat en els comptes de PUMSA en el moment
de l’aportació.
(b) Finca “Can Xammar” ubicada al Camí Ral 266, 1 Baixos 3. Donació formalitzada en
escriptura pública el 20 de desembre de 2010. Aquesta finca es va incorporar a
l’actiu de la Fundació pel valor cadastral.
(c) Finca “Can Xammar” ubicada al Camí Ral 266, locals 5 i 6. Donació formalitzada
en escriptura pública el 21 de desembre de 2012. Aquestes finques es van
incorporar a l’actiu de la Fundació pels valors següents:
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Local 5
Terreny
Construcció
Total

Local 6

105.880,00

50.919,39

29.863,59

14.361,88

135.743,59

65.281,27

En l’any de l’aportació, el valor cadastral del local 5 era de 133.662,79 euros i el
del local 6 era de 64.405,01 euros.
(d) Finques ubicades al c/Rierot 10 de Mataró, c/Meléndez Valdés, 15 i finca “Can
Xammar” del Camí Ral 266, local 2. Cessió gratuïta de la plena propietat
formalitzada en escriptura pública l’11 de maig de 2015. Aquestes finques es van
incorporar a l’actiu de la Fundació pels valors següents:
Local
Meléndez
Valdés

Local
c/Rierot

Construcció

34.463,64
57.759,10

53.829,59
122.429,68

52.378,72
103.417,61

Total

92.222,74

176.259,27

155.796,33

Camí Ral
266 Local 2
Terreny

En l’any de l’aportació, els valors cadastrals eren: local c/Camí Ral, 266 Local 2,
43.348,96 euros; local c/Melendez Valdés, 189.731,70 euros i local c/Rierot,
221.462,50 euros.
El local ubicat al c/Rierot està cedit gratuïtament al Centre d’Orientació PsicoPedagògica per un termini renovable any a any.
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Els moviments de l’any 2017 van ser els següents:
Descripció

Saldo a 31.12.16

Altes

Saldo a 31.12.17

Terreny Palmerola (a)

192.500,00

192.500,00

Solar Camí Ral 266, 1 Bx 3 (b)

174.708,81

174.708,81

Solar Local 5 Camí Ral 266 (c)

105.880,00

105.880,00

Solar Local 6 Camí Ral 266 (c)

50.919,39

50.919,39

Construcció Camí Ral 266 1, Bx 3 (b)

52.221,31

52.221,31

Construcció Local 5 Camí Ral 266 (c)

29.863,59

29.863,59

Construcció Local 6 Camí Ral 266(c)

14.361,88

14.361,88

Solar Local 2 PB Camí Ral 266 (d)

34.463,64

34.463,64

Solar Local Melendez Valdes (d)

53.829,59

53.829,59

Solar Local PB Cl. Rierot (d)

52.378,72

52.378,72

Construcció Local 2 PB Camí Ral 266 (d)

57.759,10

57.759,10

Construcció Local Melendez Valdes (d)

122.429,68

122.429,68

Construcció Local PB Cl. Rierot (d)

103.417,61

103.417,61

Total inversions immobiliàries brut
Amortització Acumulada Inversions Immobiliàries
Total inversions immobiliàries net

1.044.733,32

0,00

1.044.733,32

-28.642,38 -11.401,60

-40.043,98

1.016.090,94 -11.401,60

1.004.689,34
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7.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE.
Els moviments de l’any 2018 han estat els següents:
Saldo a
Descripció
Dret d'us "Cafè del Mar"
Aplicacions informàtiques

31/12/2017
193.878,92

Saldo a
Altes
-

8.037,25

31/12/2018
193.878,92
8.037,25

Total immobilitzat intangible brut

201.916,17

Amortització dret d’ús “Cafè del Mar”

-12.552,13 -3.877,58

-16.429,71

-4.757,89 -1.339,01

-6.096,90

Total amortització Acumulada

-17.310,02 -5.216,59

-22.526,61

Total immobilitzat intangible net

184.606,15 -5.216,59

179.389,56

Amortització Acumulada Aplic. Informàtiques

-

201.916,17

El dret d’ús sobre l’edifici anomenat “Cafè del Mar”, situat a l’Avinguda del Maresme 269, de
Mataró va ser atorgat pel Ple de l’Ajuntament de Mataró de data 8 de maig de 2014, per un
termini de 50 anys i es va formalitzar en data 30 de setembre de 2014.
En la mateixa data es va formalitzar un conveni amb la Cooperativa Unió de Cooperadors de
Mataró per a la gestió del bar ubicat a l’edifici indicat, per un termini de 5 anys, prorrogables
5 anys més. El punt tercer del conveni estableix un cànon a partir del tercer any del
contracte, en la quantia que s’indica en el mateix. Per les despeses de subministres s’han
repercutit al titular del Bar 6.095,54 euros (6.517,94 euros en 2014).

Els moviments de l’any 2017 van estar els següents:
Saldo a
Descripció
Dret d'us "Cafè del Mar"
Aplicacions informàtiques
Total immobilitzat intangible brut

31/12/2016
193.878,92

Saldo a
Altes
-

31/12/2017
193.878,92

7.787,25

250

8.037,25

201.666,17

250

201.916,17

Amortització dret d’ús “Cafè del Mar”

-8.674,55 -3.877,58

-12.552,13

Amortització Acumulada Aplic. Informàtiques

-3.418,88 -1.339,01

- 4.757,89

Total amortització Acumulada

-12.093,43 -5.216,59

-17.310,02

Total immobilitzat intangible net

189.572,74 -4.966,59

184.606,15
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8.- ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR.
8.1.- Arrendaments operatius.
Sobre les inversions immobiliàries indicades en la nota 6 anterior estan vigents els
contractes d’arrendament operatiu següents:
-

Lloguer dels locals 5 i 6 ubicats en el Camí Ral, 266, formalitzat el 8 d’abril de 2013,
per un termini de 10 anys que finalitzarà el 7 d’abril de 2023. El preu de
l’arrendament es fixa en la quantitat de 602,40 euros mensuals pel local número 5 i
en la quantitat de 251 euros mensuals pel local número 6, sent la renda total de
853,40 euros mensuals més l’import que resulti d’aplicar a la mateixa l’impost sobre
el Valor Afegit.

-

Lloguer del local numero 2 ubicat en el Camí Ral, 266, formalitzat el 16 de
setembre de 2016 per un termini de 7 anys que finalitzarà el 7 d'abril de 2023.
El preu de l'arrendament es fixa en la quantitat de 200 € mensuals, més
l'import que resulti d'aplicar a la mateixa l'impost sobre el valor afegit.

-

Lloguer del solar lliure d’edificació ubicat al c/Palmerola i c/Deu de Gener a PUMSA,
formalitzat el 13 de febrer de 2008, que es destina a l’activitat d’aparcaments de
vehicles en rotació així com la seva gestió i explotació. El contracte estableix una
duració inicial de 5 anys, prorrogables any a any. El preu de l’arrendament es fixa en
891,75 euros mensuals més iva, actualitzat anualment d’acord amb el rendiment net
obtingut per Gintra de l’explotació de places d’aparcament.

-

Lloguer del local comercial a la planta Baixa i a la planta soterrani menys del
carrer Meléndez Valdés, número 17, formalitzat el 27 d'octubre de 2017 per
un termini de 5 anys que finalitzarà el 26 d'octubre de 2022. El preu de
l'arrendament es fixa en la suma de 350 € mensuals, més l'Iva que legalment
correspongui.

9.- ACTIUS FINANCERS.
9.1. Actius financers a llarg termini, excepte en el patrimoni d’empreses del grup,
multigrup i associades.
Instruments
de patrimoni
Categoria
Préstecs i partides a cobrar

Exercici
2018

Exercici
2017

Crèdits, derivats i altres
Exercici
2018

Exercici
2017

Total
Exercici
2018

Exercici
2017
2.130,89

Actius disponibles per la venda
- Valorats a cost

1.000,00
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Total

3.130,89

Els préstecs i partides a cobrar es detallen a continuació:

-

Fiança constituïda per l’arrendament dels locals 5 i 7 del Camí Ral 266, per import de 1.700,
amb un vigència inicial de 5 anys, prorrogables per 5 anys mes.
Fiança constituïda pel contracte de subministrament elèctric: 30,89 euros.
Fiança constituïda pel l’arrendament a Grup Nairboa per import de 400 euros

Els instruments de patrimoni corresponen, 1.000€ a l’aportació realitzada a la Cooperativa 57,
l’aportació de 2.500€ a la cooperativa unió de cooperadors i l’aportació de 100 € a
Som Energía SCCL.
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9.2. Actius financers a curt termini, excepte en el patrimoni d’empreses del grup,
multigrup i associades.

Crèdits, derivats i altres
Categoria

Exercici 2018

Total

Exercici 2017

Exercici 2018

Exercici 2017

Préstecs i partides a cobrar

8.138,29

6.296,85

52.851,62

Total

8.138,29

6.296,85

52.851,62

La categoria de préstecs i partides a cobrar a curt termini es detalla seguidament:

Tercer

Saldo a 31.12.18 Saldo a 31.12.17

Ajuntament de Mataró

21,78

PUMSA

1.694,00

2.117,50

L'ARIET, SCCL

4.929,76

3.946,84

Altres

1.514,53

210,73

Total

8.138,28

6.296,85

El saldo deutor de l’Ajuntament de Mataró corresponent a l’aportació de 2018 s’inclou en
l’actiu corrent, dintre de l’epígraf “Altres crèdits amb Administracions Públiques”.

10.- PASSIUS FINANCERS.
10.1. Passius financers a llarg termini.

Derivats i altres
Categoria

31/12/2018

Total

31/12/2017 31/12/2018

31/12/2017

Dèbits i partides a pagar

27.210,92

27.210,92

27.210,92

27.210,92

Total passius financers a llarg termini

27.210,92

27.210,92

27.210,92

27.210,92

El dèbits i partides a pagar es detallen a continuació:
a) Fiança ingressada per l’arrendatari dels locals 5 i 6 del Camí Ral, 266
b) Ajut reintegrable Ajuntament de Mataró
En data 27 de març de 2015, la Fundació es va formalitzar el conveni amb l’Ajuntament
de Mataró, pel qual aquest concedeix un ajut econòmic reintegrable per un import
màxim de 90.000 euros, sense interessos.
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Aquest ajut s’ha de destinar a la realització d’inversions i despeses d’inici d’activitat. La
Fundació es compromet a justificar documentalment la realització de les inversions i
despeses d’inici d’activitat, així com justificar la subvenció.
L’ajut s’ha de retornar a la Tresoreria de l’Ajuntament abans del 31 de desembre de
2019. En el supòsit que la Fundació, transcorregut el termini, no pugui retornar una
part o la totalitat de l’ajut, l’Ajuntament ho cobraria amb càrrec als drets pendents de
lliurar, per part de PUMSA, dels 80 metres quadrats que a la Fundació li pertocarien
des de l’any 2006, per l’àmbit d’actuació dels edificis de Camí Ral – Can Xammar (La
Central).
A 31 de desembre de 2017, el deute amb l’Ajuntament és de 25.110,92 euros,
corresponent a la justificació d’inversions realitzada per la Fundació.
10.2. Passius financers a curt termini.
Derivats i altres
Categoria

Total

31/12/2018

31/12/2017 31/12/2018

Dèbits i partides a pagar

7.988,48

7.988,48

Total passius financers a llarg termini

7.988,48

7.988,48

31/12/2017

El dèbits i partides a pagar es detallen a continuació:
a) La fundació té un saldo creditor amb l'Ajuntament de Mataró de 1.923,59 €
(0 € en 2017), com un excés de la subvenció concedida a l'explotació de
l'activitat.
b) La fundació té un saldo creditor de 6.064,89 € amb les entitats que participa
a la subvenció de la Generalitat de Catalunya, Xarxa d'Ateneus. Aquest
import correspon a la part proporcional de la subvenció del 10%
corresponent a cada entitat. Un cop justificada la subvenció i cobrat l'import
per part de la Generalitat, la fundació farà front a aquests pagaments.
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11.- FONS PROPIS.
El moviment de les partides que composen el fons propis ha estat el següent:
Partida

Altes

Baixes

1.092.593,32

0,00

-

-

1.092.593,32

Romanent

46.733,97

0,00

-

-9.664,80

37.069,17

Resultat

-9.664,80

0,00

-

9.664,80

0,00

0,00

-

Fons Dotacional

Total

Saldo a 31.12.17

1.129.662,49

Distribució del resultat Saldo a 31.12.18

1.307.111,70
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12.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS.
Les subvencions, donacions i llegats reflectits en el compte de resultats són les
següents:

Concepte

Saldo a 31.12.18

Subvenció d'explotació imputades directament a resultats
- Subvenció Ajuntament de Mataró
- Generalitat de Catalunya
Donacions traspassades a resultats

127.669,16
31.727
95.942,16

3.877,58

Total

131.546,74

Saldo a 31.12.17
45.000
45.000
3.877,58

47.824,22

Subvenció Ajuntament de Mataró
L'ajuntament va transferir 33.650,59 € a la fundació, i s'ha fet un ajust d'auditoria de
1.923,59 € per tancar l'any amb resultat 0 € sent la fundació una entitat de caràcter
públic. Aquesta diferència genera un saldo creditor a favor de l'ajuntament, que haurà
de decidir en junta general, si s'ho condona. Per tant, la subvenció atorgada durant
l'exercici 2018 destinada a cobrir el dèficit d'explotació de la Fundació ha sigut de
31.727 € (45.000 € en 2017).
Generalitat de Catalunya
Subvenció atorgada durant l'exercici 2018 destinada per promoure l'economia social i
solidària per un import de 95.942,16 €
Donacions traspassades a resultats de l’exercici

Els saldos I moviments de l’any 2018 I l’origen de les subvencions, donacions I llegats
rebuts que apareixen en el Balanç es mostren en els següents quadres.
Descripció

Saldo
a 31.12.17

Altes

Traspàs a
resultats

Saldo a
31.12.18

Dret d'ús "Cafè del Mar"

181.326,79

-3.877,58

177.449,21

Total Subvencions, donacions i llegats rebuts

181.326,79

-3.877,58

177.449,21

En l’any 2017 van ser els següents
Descripció

Saldo
a 31.12.16

Altes

Traspàs a
resultats

Saldo a
31.12.17
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Dret d'ús "Cafè del Mar"

185.204,37

-3.877,58

181.326,79

Total Subvencions, donacions i llegats rebuts

185.204,37

-3.877,58

181.326,79

El dret d’us sobre l’edifici anomenat “cafè de Mar”, situate a l’Avinguda del Maresme
269, de Mataró va ser atorgat pel Ple de l’Ajuntament de Mataró de data 8 de maig de
2014, per un termini de 50 anys i es va formalitzar en data 30 de setembre de 2014.
Aquest dret d’us esta registrat com a immobilitzat intangible. Es traspassa a resultats
de l’exercici de forma lineal durant el termini del dret d’ús.
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13.- SITUACIÓ FISCAL.
13.1. Impost sobre beneficis.
La Fundació està acollida al Règim Fiscal d’entitats sense finalitat lucrativa (Llei 49/2002).
Totes les rendes obtingudes en l’exercici 2016 estan exemptes de l’impost. Per això la base
imposable es zero.
13.2. Saldos amb Hisenda Publica.
S’indiquen en el quadre següent:

2018
Concepte

2017

Actiu

Passiu

H.P. Deutora per Iva

Actiu

Passiu
1.290,74

H.P. Creditora per conc.fiscals

3.247,05

Org Seguretat Social

3.116,93
6.363,98

1791,02
787,97
3.869,73

D’acord al que disposa la normativa fiscal vigent, les declaracions tributàries no poden
considerar-se definitivament liquidades, fins que hagi transcorregut un període de quatre
anys o hagin estat objecte d'inspecció per part de les Administracions Públiques.
14.- INGRESSOS I DESPESES.
14.1. Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de la Fundació.
No hi ha despeses derivades del funcionament dels Òrgans de govern de la Fundació durant
els anys 2018 i 2017.
14.2 Ajuts concedits i altres despeses.
En l’exercici 2018 no s’han concedit ajuts
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14.3. Aprovisionaments.
No hi ha moviment a aquesta partida.
14.4. Despeses de personal.
El desglossament de la partida “Despeses de personal” del compte de resultats és el
següent:
Partida

Exercici 2018 Exercici 2017

Sous i salaris

87.271,30

22.070,36

Seguretat Social a càrrec de l’empresa

26.820,29

7.877,71

Indemnització
TOTAL

0,00
114.091,59

22.070,36

14.5. Pèrdues per deteriorament i variació de les provisions per operacions comercials.
Crèdits,
Derivats i
Altres

CURT TERMINI

TOTAL

Pèrdua per deteriorament a l’ inici de l’exercici 2017
(+) Correcció valorativa per deteriorament
Pèrdua per deteriorament al final de l’exercici 2017

14.6. Ingressos per promocions, patrocinadors i col·laboradors.
No hi ha hagut ingressos per promocions, patrocinadors i col·laboracions.
14.7 Altres resultats
Partida

Exercici 2018

Regularització iva apertura
Regularització iva 2017
Regularització clients
TOTAL
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15.- APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATUÀRIES.
15.1. Béns i drets que formen part dels fons dotacionals (veure nota 6).
-

Terreny anomenat “Palmerola”. Aportació a la dotació inicial, formalitzada en
escriptura pública l’1 de juliol de 2005.
Finca “Can Xammar” ubicada al Camí Ral 266, 1 Baixos 3. Donació formalitzada en
escriptura pública el 20 de desembre de 2010.
Finca “Can Xammar” ubicada al Camí Ral 266, locals 5 i 6. Donació formalitzada en
escriptura pública el 21 de desembre de 2012.
Finques ubicades al c/Rierot 10 de Mataró, c/Meléndez Valdés, 15 i Finca “Can
Xammar” Camí Ral 266, local 2. Cessió gratuïta de la plena propietat -formalitzada en
escriptura pública el 11 de maig de 2015.
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15.2.- Destí de les rendes de l’activitat fundacional
El càlcul del destí dels ingressos i rendes a les finalitats fundacionals a l’article 3.2 del
Reglament per l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense afany de lucre, és el que
s’exposa tot seguit:
Concepte

Euros

-Total ingressos de l’exercici 2018
-Menys: ingressos extraordinaris per alienació de béns i drets de la dotació que mantenen el caràcter de
dotació
-Menys: despeses necessàries per a l’obtenció d’ingressos

200.808,87

= Base del Càlcul 70%

143.769,33

Càlcul del 70%

-57.039,59

100.638,52
141.845,74

Despeses de l’exercici en compliment de les activitats fundacionals
Mínim a aplicar

100.638,52

Es consideren despeses necessàries aquelles que per la seva naturalesa no es poden
considerar directament aplicables a la finalitat fundacional.
2018

Despeses
Necessàries

Despeses
Fundacionals

Arrendaments (comptador)
Reparació i conservació
Serveis professionals

4.650,61

12.316,71

Primes assegurances

1.418,56

Serveis bancaris

2.132,12

Publicitat
Subministrament
Altres serveis

2.315
19.543,41
3.169,14

Altres tributs

814,26

Personal

114.091,59

Perd. Det. Cred. Cial.
Despeses financeres
Despeses extraordinàries

11.368,03

Ajuts
Amortització
TOTAL

22.289,29
57.039,59

141.845,74
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15.4.- Retribucions als membres del patronat
(art. 3.1.d del Reial Decret 1.270/2003)
Durant l’exercici de 2016, la Fundació no ha satisfet als membres del patronat, cap tipus de
retribució, dinerària o en espècie, ni en concepte de reembossament de les despeses que els
hagi suposat el desenvolupament de les seves funcions, ni en concepte de remuneració per
serveis prestats a l’entitat diferents als propis de llurs funcions.
15.5.- Participació en societats mercantils.
(art. 3.1.e del Reial Decret 1.270/2003)
La Fundació no té participacions en cap societat mercantil.

15.6.- Retribucions per participació en òrgans d’administració.
(art. 3.1.f del Reial Decret 1.270/2003)
Com s’ha indicat en el punt 15.5 anterior, la Fundació no té participacions en cap societat
mercantil i, conseqüentment, no té representants en òrgans d’administració d’altres entitats
que hagin percebut cap mena de retribució per aquest concepte.
15.7.- Convenis de col·laboració empresarial
(art. 3.1.g del Reial Decret 1.270/2003)
Durant l’exercici de 2016, la Fundació no ha subscrit cap conveni de col·laboració
empresarial dels que es regulen en l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
15.8.- Activitats prioritàries de mecenatge.
(art. 3.1.h del Reial Decret 1.270/2003)
Durant l’exercici de 2016, la Fundació no ha realitzat cap tipus d’activitat considerada de
mecenatge prioritari, als efectes del que disposa l’article 22 de la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al
mecenatge.
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15.9.-Previsió estatutària relativa al destí del patrimoni en cas de dissolució.
D’acord amb l’article 34, dels estatuts de la Fundació, en cas de dissolució o qualsevol altra
forma d’extinció de la Fundació, s’ha d’adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats
sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques.
En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del
mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent.
16.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT.
Fins a la data d’emissió dels comptes anuals de l’exercici 2018, no s’ha produït cap
esdeveniment que pugi modificar els comptes anuals.
17.- ALTRE INFORMACIÓ.
17.1. -Nombre mitjà de persones ocupades.
El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per categories, és el
següent:
Categoria
Direcció
Total

Exercici 2018
Homes
Dones
1
1

Exercici 2017
Homes
Dones
1
0
1
0

17.2. -Remuneracions, compensacions de despeses i acompte dels Patrons.
Els membres del Patronat no perceben cap mena de remuneració pel seu càrrec. Al 31 de
desembre de 2017 no hi ha acomptes concedits a membres del Patronat.
17.3.-Canvis dels components de l’Òrgan de govern.
En data 21 de gener de 2016 s’acorda la renovació del Patronat nomenant i acceptant els
nous patrons següents:
President: David Bote (Alcalde de Mataró)
Vicepresidenta: Anna Huertos (Presidenta Unió de Cooperadors de Mataró)
Secretari: Bernat Estaragués (Unió de Cooperadors de Mataró)
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Vocals (per ordre alfabètic):
Agàpit Borràs (Unió de Cooperadors de Mataró)
Gràcia Busqué (Unió de Cooperadors de Mataró)
Núria Calpe (regidora amb responsabilitats d’Urbanisme)
Xavier Caravaca (Grup Municipal C’s)
Roc Font (Unió de Cooperadors de Mataró)
Dolors Guillén (regidora amb responsabilitats de Promoció Econòmica)
Joan Lluís Jornet (Unió de Cooperadors de Mataró)
Joan Jubany (Grup Municipal CUP-PA)
Blai Linsdtröm (Unió de Cooperadors de Mataró)
José Manuel López (Grup Municipal PP)
Mònica Lora (Grup Municipal PxC)
Maria Carme Maltas (Grup Municipal PSC-CP)
Montse Morón (Grup Municipal VOLEMataró)
Sílvia Morón (Unió de Cooperadors de Mataró)
Daniel Peran (Unió de Cooperadors de Mataró)
Anna Salicrú (Grup Municipal ERC-MES-AM)
Xavier Vilert (Unió de Cooperadors de Mataró)
Francesc Villà (Grup Municipal ICV-EUiA-E)
Al llarg de l’any 2016, es van produir dos nous canvis en el Patronat:
María José González substitueix Xavier Caravaca com a representant del Grup Municipal de
C’s (nomenament aprovat en el Ple municipal de l’Ajuntament de Mataró del dia 7 d’abril de
2016)
Carme Polvillo substitueix Joan Jubany com a representant del Grup Municipal de la CUP-PA
(nomenament aprovat en el Ple municipal de l’Ajuntament de Mataró del dia 7 de juliol de
2016).
Al llarg de l'any 2017, es van produir dos canvis en el Patronat. Ambdós canvis es
van acceptar en Patronat de la Fundació de data 12 de setembre de 2018.
Prèviament, els nomenaments van ser aprovats en el Ple municipal de l'Ajuntament
de Mataró de data 18 de gener de 2018:
Dolors Guillén passa a ser patrona en representació del Grup Municipal de CiU,
substituïnt Núria Calpe.
Núria Moreno Romero és nomenada patrona, en ser regidora a l'Ajuntament de
Mataró amb responsabilitat en el món de la promoció econòmica i de l’urbanisme.
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17.4.-Operacions autoritzades pel protectorat durant l’exercici.
No hi ha operacions específiques autoritzades pel Protectorat.
17.5.- Operacions amb parts vinculades
Totes les operacions realitzades per al Fundació amb parts vinculades, pertanyen al seu
tràfic ordinari i s’efectuen en condicions de mercat. No hi ha sous, ni dietes ni
remuneracions de qualsevol classe durant el curs de l’exercici per les persones que
formen part i son membres del Patronat de la Fundació.
El detall dels saldos de balanç amb parts vinculades, expressat en euros és el següent:
Descripción

Saldo inicial Debe

AJUNTAMENT DE MATARÓ

21,78

956,09

Haber

977,87

Saldo Final

977,87

El detall de transaccions amb empreses del grup és el següent:
Descripción

Saldo inicial Debe

GRUPO NAIBOA 2016, S.L.
PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MA

Haber

0 23.125,07 22.207,24
2.117,50 25.410,00 25.833,50

Saldo Final

917,83
1.694,00

18. -INFORMACIÓ SEGMENTADA.
18.1. -Xifra de negocis per tipus d’activitat i centres de treball.
Tota la xifra de negocis de la Fundació correspon a l’activitat de lloguers .
18.2.- Xifra de negocis per mercat geogràfic.
La xifra de negocis s’ha realitzat a la ciutat de Mataró.

A Mataró, 27 de juny de 2018.

El president

El secretari
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FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ
Pressupost 2019

1. Compte de resultats i aportacions municipals
2. Detall d'explotació del Cafè de Mar
3. Inversions
4. Ingressos de lloguers
5. Memòria econòmica

1. Compte de resultats i aportacions municipals
Previsió tancament
2018
262.739,93
262.739,93
0,00
0,00
21.000,00
10.240,80
0,00
2.400,00
4.200,00
11.515,48
3.500,00
1.000,00
793,83
208.089,82
0,00
0,00

Proposta 2019
282.429,55
282.429,55
0,00
0,00
21.000,00
10.445,64
2.870,00
2.448,00
4.284,00
12.237,28
3.500,00
1.000,00
2.644,63
222.000,00
0,00
0,00

Reparacions
Secretaria tècnica
Serveis professionals
Primes assegurances
Serveis bancaris
Despeses específiques Cafè de Mar
Despeses local carrer Poeta Punsola
Altres serveis
Auditoria
Manteniment web
Comunicació
Beca Joan Peiró
Litografies monument Peiró
Ateneu Coop Maresme - Subvenció Generalitat
Despeses financeres
8. Amortització d'immobilitzat
Amortització

296.390,52
32.900,00
32.900,00
241.214,36
500,00
5.000,00
3.000,00
1.500,00
800,00
26.050,00
3.200,00
1.500,00
2.540,40
200,00
100,00
2.875,00
1.875,00
192.073,96
0,00
22.276,16
22.276,16

312.326,16
33.400,00
33.400,00
256.650,00
1.000,00
5.000,00
3.000,00
1.500,00
500,00
27.450,00
3.200,00
1.500,00
3.000,00
200,00
300,00
3.000,00
0,00
207.000,00
0,00
22.276,16
22.276,16

Dèficit d'explotació

-33.650,59

-29.896,61

33.650,59

29.896,61

0,00

0,00

Pèrdues i guanys
INGRESSOS
1. Import net de la xifra de negoci
Lloguer local carrer Poeta Punsola
Lloguer local El Rierot
Lloguer solar carrer Palmerola
Lloguer Can Xammar locals 1 i 2 (restaurant)
Lloguer Can Xammar local 3
Lloguer Can Xammar local 4 (magatzem)
Lloguer local carrer Meléndez Valdés
Cafè de Mar (Viver d'empreses)
Cafè de Mar (lloguer de sales)
L'Ariet SCCL - Espai Culinari del Cafè de Mar
Litografies monument Peiró
Ateneu Coop Maresme - Subvenció Generalitat
5. Altres ingressos d'explotació
Ajut reintegrable Ajuntament de Mataró
DESPESES
6. Despeses de personal
Sou director FUCM
7. Altres despeses d'explotació

Subvenció de l'Ajuntament de Mataró
Resultat exercici

2. Detall d'explotació de Cafè de Mar
EXPLOTACIÓ DEL CAFÈ DE MAR
INGRESSOS
Viver d'empreses
Lloguer sales
Cànon Espai Culinari (L'Ariet SCCL)
DESPESES
Aigua
Electricitat
Telèfon i internet
Manteniment (Ajuntament)
Neteja
Impressió de material
Material d'oficina
RESULTAT
LLOGUER DE SALES*
DESPATX
Sala de reunions
Sala polivalent

2018 (tancament)
16.015,48
11.515,48
3.500,00
1.000,00
26.050,00
600,00
4.000,00
650,00
14.500,00
6.200,00
50,00
50,00
-10.034,52

2019 (proposta)
16.737,28
12.237,28
3.500,00
1.000,00
27.450,00
650,00
5.000,00
700,00
14.500,00
6.200,00
200,00
200,00
-10.712,72

Preu per hora
14,00
24,00

*Pel que fa al lloguer de les diferents sales del Cafè de Mar, els preus indicats són amb
caràcter general. Si les entitats usuàries pertanyen al sector de l'economia social i
solidària o són cooperatives, hi haurà una bonificació del 50% en el preu. Per a
l’Ajuntament de Mataró i la Unió de Cooperadors de Mataró s’aplica un descompte del
75%.

3. Inversions
El 27 de març de 2015, la Fundació Unió de Cooperadors i l’Ajuntament de Mataró van
signar un conveni per a la concessió d’un ajut econòmic a favor de la primera amb la
garantia dels drets que hi havia pendents de lliurament del sector Camí Ral-Can
Xammar. Aquest conveni regula en part un ajut econòmic reintegrable de 90.000 euros
destinat a finançar les despeses d’inversió i aquelles necessàries per iniciar l’activitat
de l’entitat. A data d’avui, s’ha pagat a la nostra Fundació un import de 38.062,21
euros en concepte de despesa d’inversió, sent el saldo pendent de disposar de
51.937 euros. La devolució d’aquest ajut s’haurà de fer abans del 31 de desembre de
2019.
A continuació es presenta una taula amb les despeses finançades durant l'any 2018
(que no ha existit) amb càrrec a aquest ajut reintegrable i el saldo pendent a data 31
de desembre de 2018, així com la proposta per a l'any 2019, que consistirà en gastar
la totalitat de la partida en adequar la sala d'actes de dalt de l'edifici del Cafè de Mar:
INVERSIONS
Adequació sala d'actes de dalt Cafè de Mar
Altres
TOTAL

Previsió tancament
2018
0,00
0,00
0,00

Proposta 2019
50.000,00
1.937,00
51.937,00

4. Ingressos de lloguers
PREVISIÓ 2019
GENER FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTALS
Local Can Xammar 1 i 2
870,47
870,47
870,47
870,47
870,47
870,47
870,47
870,47
870,47
870,47
870,47
870,47
10.445,64
Local Can Xammar 3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410,00
410,00
410,00
410,00
410,00
410,00
410,00
2.870,00
Local Can Xammar 4
204,00
204,00
204,00
204,00
204,00
204,00
204,00
204,00
204,00
204,00
204,00
204,00
2.448,00
Local carrer Meléndez Valdés 357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
4.284,00
Local El Rierot
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Local carrer Poeta Punsola
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Solar carrer Palmerola
1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
1.750,00
1.750,00 21.000,00
TOTAL
3.181,47 3.181,47 3.181,47 3.181,47 3.181,47 3.591,47 3.591,47 3.591,47 3.591,47 3.591,47 3.591,47
3.591,47 41.047,64
PREVISIÓ TOT LLOGAT
GENER FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTALS
Local Can Xammar 1 i 2
870,47
870,47
870,47
870,47
870,47
870,47
870,47
870,47
870,47
870,47
870,47
870,47
10.445,64
Local Can Xammar 3
410,00
410,00
410,00
410,00
410,00
410,00
410,00
410,00
410,00
410,00
410,00
410,00
4.920,00
Local Can Xammar 4
204,00
204,00
204,00
204,00
204,00
204,00
204,00
204,00
204,00
204,00
204,00
204,00
2.448,00
Local carrer Meléndez Valdés 357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
357,00
4.284,00
Local El Rierot
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Local carrer Poeta Punsola
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
6.000,00
Solar carrer Palmerola
1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
1.750,00
1.750,00 21.000,00
TOTAL
4.091,47 4.091,47 4.091,47 4.091,47 4.091,47 4.091,47 4.091,47 4.091,47 4.091,47 4.091,47 4.091,47
4.091,47 49.097,64

5. Memòria econòmica
INGRESSOS:
Solar carrer Palmerola: actualment llogat a PUMSA, que l'explota com a aparcament
de zona blava. Es preveu ingressar durant 2019 1.750 euros al mes. Exactament igual
que durant el 2018.
Locals 1 i 2 Can Xammar (restaurant): actualment llogat a l'empresa Grupo Naiboa,
que l'explota com a restaurant ("Delish Factory") des del mes de juliol del 2016, data
en què aquesta empresa va subrogar-se el contracte que hi havia signat anteriorment
amb el senyor Xavier Escarpenter. Durant el 2018 es preveu tancar amb uns ingressos
per a la Fundació de 10.240,80 euros. Durant 2019, es preveu ingressar 10.445,64
euros, tenint en compte que el gener s'aplicarà l'augment corresponent a l'IPC (estimat
en un 2%).
Local 3 de Can Xammar: actualment en lloguer a un preu de 410 euros/mes. Hi ha
una cooperativa interessada en el seu lloguer, i s'estan negociant les condicions del
mateix. Es preveu que a principis de 2019 es pugui llogar. Es fa una previsió inicial
d'ingressar 2.870 euros, tenint en compte que s'aplicarà algun tipus de carència en el
contracte.
Local 4 de Can Xammar: llogat actualment, com a magatzem, també al Grupo Naiboa,
que paga 200 euros/mes. Es preveu tancar 2018 amb uns ingresos de 2.400 euros.
Tenint en compte que el gener s'aplicarà l'augment de l'IPC (previst del 2%), es preveu
ingressar durant el 2019 un total de 2.448 euros.
Local del carrer Meléndez Valdés: llogat a l’empresa Obres i Promocions Agulló SL,
que paga una mensualitat de 350 euros més IVA. Durant 2018 es preveu tancar amb
uns ingressos de 4.200 euros. Tenint en compte que el gener de 2019 s'aplicarà
l'augment de l'IPC (previst del 2%), es preveu ingressar 4.284 euros.
Local del carrer Poeta Punsola: actualment desocupat. El seu estat no és òptim i
s’hauria de fer una inversió important per poder-lo ocupar.
Local del Rierot: cedit gratuïtament mitjançant conveni al Centre d'Orientació
Psicopedagògica (COPP). No es percep cap ingrés.
Cafè de Mar (viver d'empreses): des del mes de setembre de 2016 s'estan ingressant
els lloguers regularment. Es preveu tancar 2018 amb uns ingressos de 11.515,48
euros. El 2019 es preveu ingressar 12.237,28 euros.
Cafè de Mar (lloguer de sales): pel que fa als ingressos de lloguer de les sales,
durant el 2018 s’han ingressat (provisionalment) 3.500 euros. Es preveu ingressar
aproximadament la mateixa quantitat durant el 2019.
Bar de Cafè de Mar: el conveni signat entre la Fundació i la Unió de Cooperadors de
Mataró per al lloguer del bar de Cafè de Mar estipula que existirà una moratòria els dos
primers anys (fins al setembre de 2016), i que a partir del tercer any, la cooperativa
que exploti el bar haurà de pagar un 25% dels seus beneficis a la Fundació (una
quantitat que no haurà de ser inferior a 3.000 euros), per la qual cosa haurà de
presentar els seus comptes abans de finalitzar el mes d'abril de cada any. Malgrat això,
existeix una clàusula que especifica que d'aquest import es podrà descomptar 2.000
euros anuals en compensació per la inversió en la insonorització del local del bar, que

va ser d’uns 10.000 euros. Per tant, el 2017 la Fundació havia de començar a
ingressar per la gestió del bar un mínim de 1.000 euros anuals. Pel que fa a la part
corresponent 2016, com que el tercer any comença a comptar el 30 de setembre de
2016, la Fundació va ingressar efectivament per part de la cooperativa que explota el
bar (L'Ariet SCCL) el mínim previst de 250 euros, que seria la part proporcional del
mínim de 1.000 euros de que parlàvem abans. Això es deu al fet que l’exercici 2016 el
van tancar amb pèrdues.
Durant el 2018 L’Ariet ha ingressat 1.000 euros més IVA corresponents al cànon del
2017, tenint en compte que van presentar pèrdues també corresponents a aquell
exercici. Es fa una previsió de la mateixa quantitat per al 2019.
Litografies monument a Joan Peiró: durant 2018, la nostra Fundació ha obtingut uns
ingressos de 793,83 euros en concepte de vendes de litografies del monument a Joan
Peiró. Es fa una previsió d'ingressos de 2.644,63 euros per al 2019.
Ateneu Cooperatiu del Maresme (subvenció de la Generalitat de Catalunya):
recentment s'ha renovat la subvenció, amb caràcter finalista, per portar a terme la 3a
edició de l’Ateneu Cooperatiu del Maresme "Coop Maresme". La subvenció atorgada
ha estat de 208.089,82 euros durant el 2018, dels quals la nostra Fundació ingressarà
efectivament, en concepte de despeses indirectes, 16.015,86 euros.
La subvenció inicial atorgada ascendia a 222.000 euros, però s'ha hagut de retornar
una part de diners que no han estat gastats durant aquesta edició de l'Ateneu.

DESPESES:
Despeses de personal: es preveu durant el 2019 una despesa de 33.400 euros,
corresponents al sou del director de la Fundació. Durant el 2018 la despesa ha estat
de 32.900 euros.
Reparacions: es preveuen unes despeses de 1.000 euros per al 2019. Durant el 2018
la despesa ha estat de 500 euros.
Secretaria tècnica: es preveuen per al 2019 5.000 euros per a la secretaria tècnica de
la Fundació, el mateix import que s’ha pagat durant el 2018. L'actual secretària, Sra.
Imma Pruna, emet factures mensuals, que són pagades puntualment per la Fundació.
Serveis professionals: es tracta de la quota que es paga a l'empresa Facto
Assessors SCCL per les seves tasques de gestoria fiscal, comptable i laboral. Es
preveuen unes despeses de 3.000 euros durant el 2019. Durant el 2018 la despesa ha
estat la mateixa.
Primes d'assegurances: corresponen a l'assegurança de responsabilitat civil de la
Fundació, l'assegurança de l'edifici del Cafè de Mar, i les assegurances específiques
per a cadascun dels locals que té la Fundació. Es preveu tancar el 2018 amb una
despesa de 1.500 euros. Es destina una partida per al 2019 del mateix import.
Serveis bancaris: es preveu tancar el 2018 amb unes despeses en comissions al
banc de 800 euros. Es destina una partida per al 2019 de 500 euros, tenint en compte
que s'està pendent d'una millora de les condicions que tenim amb el banc.
Despeses específiques del Cafè de Mar: a l'apartat número 2 d'aquest document
s'han desglossat els diferents conceptes. Es tanca el 2018 amb una despesa de
26.050 euros. La partida proposada per al 2019 és de 27.450 euros.

Despeses local carrer Poeta Punsola: es preveu tancar el 2018 amb una despesa de
3.200 euros. Es destina per al 2019 una partida del mateix import. Es paga un rebut
mensual de la comunitat de veïns que ascendeix a 47,48 euros al mes. Existeix un
deute antic amb la Cooperativa de Vivendes que a dia d’avui ascendeix a 2.455,62
euros. Aquest deute quedarà sufragat amb un únic pagament previst per al juny de
2019.
Altres serveis: es preveu tancar el 2018 amb una despesa de 1.500 euros. Es destina
per al 2019 una partida del mateix import.
Auditoria: l’auditoria anual de la Fundació ha tingut un cost de 2.540,40 euros
(auditoria de l’exercici 2017). Respecte de l’auditoria del 2018 (que s’haurà de pagar
durant el 2019), es preveu una despesa de 3.000 euros.
Manteniment web: durant el 2018 es preveuen gastar 200 euros en aquesta partida,
bàsicament als conceptes de renovació de servidor i dominis. Es destina la mateixa
quantitat de cara al 2019.
Comunicació: durant el 2018 es preveuen gastar al voltant de 100 euros
corresponents a despeses de comunicació (impressions, etc.). Es preveu una partida
de 300 euros per al 2019, que es destinaria a impressió de material (díptics, cartelleria,
etc.).
Beca Joan Peiró: durant el 2018 s’han pagat 2.875 euros, corresponents a l'edició del
llibre "Gent de Vidre", obra de Jordi Ibarz i Martín Iturralde i editat per l'editorial Icaria,
que va ser el treball guanyador de la Beca de l'any 2014. Durant el 2019 es preveu una
partida de 3.000 euros, corresponent al segon pagament (1.500 euros) de la persona
guanyadora de la Beca de l'any 2017 (i que està a punt de lliurar el seu treball final) i
1.500 euros per al primer pagament per al guanyador de la Beca del 2019, que es
convocarà properament.
Litografies monument a Joan Peiró: durant 2018, la nostra Fundació ha gastat 1.875
euros en concepte de l'elaboració i impressió de les litografies del monument a Joan
Peiró, amb la col·laboració del seu autor, Martí Anson. Durant el 2019 no hi ha prevista
la impressió de més litografies.
Ateneu Cooperatiu del Maresme (subvenció de la Generalitat de Catalunya):
recentment s'ha renovat la subvenció, amb caràcter finalista, per portar a terme la 3a
edició de l’Ateneu Cooperatiu del Maresme "Coop Maresme". La subvenció atorgada
ha estat de 222.000 euros, dels quals la nostra Fundació es preveu que ingressi
efectivament, en concepte de despeses indirectes, 15.000 euros.
Amortització d'immobilitzat: l’amortització anual d’immobilitzat de la Fundació
ascendeix a 22.276,16 euros.

RESULTAT:
Es preveu un resultat de -29.896,61 euros per l'any 2019, que es finançarà amb una
aportació de l'Ajuntament de Mataró.
El 2018 es preveu tancar-lo amb un resultat de -33.650,59 euros, que també es
finançarà de la mateixa forma.

