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Per donar compliment a la llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern s’elabora el present informe. La Fundació Catalunya 

Europa, està obligada a complir amb la llei ja que percep subvencions o ajuts públics de 

més de 100.000,00 Euros anuals i tanmateix, més del quaranta per cent de llurs ingressos 

anuals procedeixen de subvencions o ajuts públics. 

La Fundació, té habilitada una pestanya específica sobre Transparència a la pàgina web a fi 

de facilitar, ordenar i organitzar la informació sobre el termes dels que tracta la llei 

19/2014. 

La informació que s’exposa en la página web www.catalunyaeuropa.net i en el present 

informe de transparència. 

La informació pública de la Fundació és la que es refereix a les següents disposicions: 

a. L’estructura administrativa i relació de personal, amb la relació dels costos 

salarials. 

b. La gestió econòmica, amb detall de les fonts de finançament, convenis amb 

l’Administració pública, comptes anuals, pèrdues i guanys i balanç de situació 

de la Fundació així com les auditories realitzades a l’entitat estan publicades al 

portal de transparència. 

c. Els informes de recerca i estudis recollits, així com les publicacions en la seva 

integritat en l’apartat de la pàgina web corresponent, ordenats per programes. 

 
a. Estructura administrativa i relació de personal. 

El govern de la Fundació Catalunya Europa és el patronat, composat per un President 

d’honor, una Presidenta, un Vicepresident i vocals. Tanmateix, existeix una comissió 

executiva, composada per un President, Vicepresident i vocals i un Consell Assessor 

compost per un President i vocals. Existeixen a més un Consell acadèmic per a qüestions 

relacionades amb el programa Llegat Pasqual Maragall i delegacions territorials. 

El personal de la Fundació, es compon d’un director executiu autònom, que és també 

Secretari no patró i set persones en nòmina, en el règim general de la seguretat social i per 

diferents programes. En aquest exercici el personal en nòmina és el següent: 

 

 

 
 

http://www.catalunyaeuropa.net/


Max Vives-Fierro Planas 
Règim autònoms. 

Director executiu amb un salari anual de 
27.530,00 Euros. 

Mireia Santacreu Esteban 
Règim general seguretat social. 

Coordinadora general de l’entitat. 
Contracte indefinit. 

Marc Tataret Batalla 
Règim general seguretat social. 

Investigador principal. 
Contracte indefinit. 

Aina Amat Blai 
Règim general seguretat social. 

Responsable comunicació. 
Contracte indefinit. 

Ruben García Montes 
Règim general seguretat social. 

Investigador. 
Contracte per obra i servei. 

Clara Martínez Ginés 
Règim general seguretat social. 

Investigadora. 
Contracte per obra i servei. 

Xènia Rodríguez Miret 
Règim general seguretat social. 

Investigadora. 
Contracte per obra i servei. 

 
 

b. La gestió econòmica. 
 

La Fundació ha estat auditada per la companyia Audiaxis. S’ha realitzat una auditoria 

general de l’entitat i una auditoria específica per al conveni que s’ha elaborat amb 

l’Ajuntament de Barcelona per el programa Llegat Pasqual Maragall. 

A la pàgina web es poden consultar els convenis signats amb les diferents administracions 
publiques. En concret, amb el Departament de Presidència i de Benestar de la Generalitat 

de Catalunya, amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la 

Diputació de Girona, la Diputació de Lleida i la Comissió Europea. 

La naturalesa dels ingressos de la Fundació s’agrupen en diferents comptes: 

1) Serveis prestats. 

2) Aportacions de patrons. 

3) Subvencions europees provinents de la Comissió Europea per el programa K2. 

4) Convenis de col·laboració Llei 49/2002. Fundació Banc Sabadell per el Premi de 

recerca Europa S XXI. 

5) Subvencions estatals, autonòmiques i locals, provinent de les diferents 

administracions esmentades per el desenvolupament del programa Llegat Pasqual 

Maragall i el programa Re-city. 

6) Patrocini privat provinent de dues entitats bancàries, com la Fundació La Caixa i 

Fundació BBVA per el programa Re-City. 

7) Altres ingressos financers. 
 
Ampliació d’informació en relació a les subvencions públiques rebudes, l'import de les 
mateixes és de 235.000,00 Euros sobre un total de 413.597,93, Euros, per tant el percentatge 
és de 56,82 %. 
   
Els 235.000,00 Euros, es distribueixen en els següents programes: 
 
a) 145.000,00 Euros del programa Llegat Pasqual Maragall: 
  
60.000,00 Euros de Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
60.000,00 Euros de l’Ajuntament de Barcelona. 
15.000,00 Euros de la Diputació de Girona. 
10.000,00 Euros de la Diputació de Lleida. 
 
b) 90.000,00 Euros de Re-City: 
 
 35.000,00 Euros de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 55.000,00 Euros de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 



Cal afegir que la Fundació té diferents pòlisses de crèdit i préstecs amb diferents entitats, 

com el Banc Sabadell, i l’Institut Català de Finances per fer front a les necessitats de 

tresoreria. 

c. Els informes de recerca i activitat de la Fundació. 

La Fundació Catalunya Europa, desenvolupa l’objecte fundacional en l’elaboració dels 

informes de recerca i altres activitats de la Fundació que s’estructuren en tres programes 

diferents: 

 
 

1) Programa Llegat Pasqual Maragall 

2) Re-city 

3) Europa 
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