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PRESENTACIÓ 
Són molts fets i circumstàncies que m’agradaria destacar en la presentació de la 
memòria d’un any tan especial com el 2010, també l’any de la inauguració de les 
instal·lacions del parc TCM. Per davant de tot i des d’aquesta presentació vull donar 
les gràcies a totes les persones de l’organització l’immens esforç que han fet perquè 
el projecte Tecnocampus sigui avui una realitat; també ho faig extensiu als patrons de 
la Fundació i consellers de l’EPEL pel suport i confiança que ens han donat.  

Ens trobem ara a la darrera fase de la integració, en podem dir la fase de 
consolidació. Per avançar-hi amb decisió cal aprofundir en tres línies d’actuació 
bàsiques, l’ús eficient dels recursos, la millora qualitativa dels nostres serveis i 
en la progressiva implicació en la nova cultura organitzativa TCM. Tres reptes 
complexos que ens demanaran esforç, comprensió i diàleg més que mai, perquè ens 
trobem en una conjuntura econòmica general que no acompanya. 

Sobre el 2010 permeteu-me destacar cinc fets o circumstàncies rellevants.: 

1- El primer és el del trasllat de l’EUPMT i de l’EUM, i la posada en marxa 
progressiva dels diferents equipaments en les noves instal·lacions del parc. 
 

2- L’ inici de classes del grau d’Infermeria i de les activitats de l’ESCS, la tercera 
escola universitària del TCM. 
 

3- La definició i creació de l’Àrea d’Empresa i Innovació del TCM. La seva 
posada en marxa ha significat la creació del quart centre de serveis o de 
negoci del Parc. A partir del trasllat des de l’IMPEM de l’equip de suport i 
creació d’empreses, durant el tercer trimestre hem definit i articulat l’Àrea 
d’empresa i innovació. Una de les activitats fonamentals d’aquesta àrea és la 
dinamització de les ja més de 100 empreses i institucions allotjades al parc 
(Rengle, Nau Minguell, Vallveric) i el foment de la cooperació tant entre elles 
com amb la resta d’unitats del parc. La seva missió és la d’atraure, crear i fer 
créixer empreses en el parc i en el nostre territori. Atès que una part important 
d’aquesta feina l’hem de fer amb el talent que tenim en el tres centres 
universitaris (estudiants i professors), grups de recerca, i centres tecnològics, 
estem davant una peça clau  del nostre model de parc, aquella que ens 
diferencia de la resta de centres universitaris i de la majoria de parcs 
tecnològics.  
 

4- Un fet rellevant del 2010 ha sigut el positiu canvi de tendència de la matrícula 
dels estudiants de nou accés als estudis de grau pel curs 2010/11. Tres 
factors han estat decisius per explicar aquesta millora substancial: el nou 
campus, la campanya de promoció i el pas d’enginyeries tècniques i 
diplomatures als nous graus. Tot fa pensar que en els propers cursos podrem 
mantenir un nivell de matrícula de nou accés semblant.    
 

5- Finalment, l’any 2010 ha estat un any especial: aquesta memòria recull les 
activitats realitzades en dues formes d’organització diferent, en funció dels 
espais. La primera, de gener a agost, amb tots els membres del Parc repartits 
en quatre espais diferents: l’edifici de la Politècnica, a l’avinguda Puig i 
Cadafalch 101-111; l’edifici de l’EUM al Passeig del Callao, s/n; l’edifici de 
l’IMPEM al c/Herrera, 70; i l’edifici del Tecnocampus v.1.0 a Vallveric. La 
segona, de setembre a desembre, al nou complex del Rengle a l’avinguda 
Ernest Lluch.  

 

Aquesta memòria, la primera on es reflecteix conjuntament tota la dinàmica pròpia 
d’un parc científic i de la innovació que uneix el món de l’empresa amb l’àmbit 
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universitari, manté els cicles propis de cadascun d’aquests dos móns, fins ara tan 
allunyats. Així, pel que fa a l’àmbit empresarial el seu abast és tot l’any natural 2010, 
mentre que en l’àrea universitària la informació manté el cicle acadèmic de setembre 
a agost, i per tant el seu abast és el curs 2009-2010. De manera excepcional, s’inclou 
dins l’àrea universitària les memòries presentades per cadascun dels centres en 
funcionament durant el curs 2009-2010 (EUPMt i EUM) que es van presentar a les 
respectives universitats d’adscripció (UPC i UPF). 

Com a universitaris, emprenedors i tècnics apassionats en la formació, creació i 
atracció del coneixement, tenim a les nostres mans una eina que ben afinada  permet 
crear més llocs de treball i riquesa en el territori. Us proposo seguir confiant en el futur 
del TecnoCampus. 

Antoni Uix Güell 
Director General del TecnoCampus Mataró-Maresme 
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ÒRGANS DE GOVERN I 
PARTICIPACIÓ 

 

MISSIÓ 

“La missió de la Fundació consisteix a actuar com a 
principal motor a nivell territorial per captar, potenciar i 
retenir el talent necessari pel desenvolupament econòmic i 
social de l’entorn d’influència, fomentar una cultura 
emprenedora a tots els nivells, articulant els mecanismes 
necessaris per facilitar la capitalització del coneixement 
generat, i esdevenir un focus d’atracció d’inversions per a 
l’activitat empresarial perquè es vol configurar un Parc 
Científic i d’Innovació amb transcendència universitària” 

 

 

 

  

Patronat de la Fundació 

Presidència 

Direcció general 

Serveis 
generals 

Serveis 
universitaris 

EUPMt EUM ESCS 

Comité de Direcció 

Consell Sectorial 
Territorial 

Consell Sectorial 
d’Empresa i Innovació 

Consell Sectorial d’Estudis 
Universitaris, Recerca i 

Desenvolupament 

Consell Assessor 
Empresarial 

Àrea 
d’Empresa i 
Innovació 
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EL PATRONAT 
 

Presidenta Alícia Romero Llano 
Vicepresident Josep Jo Munné 

Vocal 
 (Grup Mpal. ERC de l'Ajuntament de 

Mataró) 

Francesc Teixidó i Pont 

Vocal  
(Grup Mpal. Partit Popular de l'Aj. de 

Mataró ) 

Carlos Súnico Batchillería 

Vocal  
(Grup Mpal. Convergència i Unió de l'Aj. 

de Mataró ) 

Joan Mora Bosch 

Vocal  
(Grup Mpal. PSC de l'Aj. de Mataró ) 

David Lianes Palomino 

Vocal  
(Grup Mpal. ICV-EUiA de l'Aj. de Mataró ) 

Esteban Martínez Ruiz 

Vocal  
(Grup Mpal. Candidatura d'Unitat Popular 

de l'Aj. de Mataró ) 

Josep Manuel Martínez de Arcos 

Vocal  
(Caixa d'Estalvis Laietana) 

Joan F. Herrero Montfulleda 

Vocal  
(Sindicat Unió General de Treballadors) 

Lluís Torrents Díaz 

Vocal  
(Sindicat Unió Comarcal del Maresme de 

CC.OO 

Ovidi Huertas Castillo 

Vocal 
 (Fundació CETEMMSA) 

Pere Merino Tarafa 

Vocal  
(FAGEM) 

Josep-Lluís de Gabriel i Eroles 

Vocal 
 (Consell Sectorial d’Empresa i Innovació) 

Andreu López i Pou 

Vocal  
(Consell Sectorial d’Estudis Universitaris, 

Recerca i Desenvolupament) 

Andreu Francisco Roger 

Vocal  
(Consell Sectorial Territorial) 

Miquel Buch i Moya 

  
Secretari Pedro Alcántara-García Briones 
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Acords significatius del Patronat 

18/3/10 
 

Actuacions per a l’autorització del trasllat dels centres universitaris 
a la nova seu. 
 

4/5/2010 
 

Signatura d’un Contracte Programa amb l’Ajuntament de Mataró, 
per tal de regular de les actuacions a desenvolupar i les 
condicions de finançament, per part de l’Ajuntament, de les 
activitats d’explotació del 2010 de la Fundació. 

28/6/10 
 

Proposta de renovació de patrons per compliment amb els 4 anys. 
Catàleg de serveis i preus de formació universitària del l’EUM, 
EUPMT i ESCS. 
Nova estructura organitzativa. 
Inventari, comptes anuals, liquidació del pressupost i memòria 
d’activitats de l’exercici 2009. 
Principals actuacions de la Fundació al 2009. 

15/12/10 
 

Presentació d’objectius i aprovació del pressupost del 2011 
Adjudicació dels premis: Cre@tic, Enginy, Aprendre a Emprendre, 
Adam Smith i Infermeria 
Contracte d’arrendament d’instal·lacions al Parc TCM 
Canvi d’adreça social de la Fundació i modificació estatutària 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE DIRECCIÓ 
 

Presidenta de la Fundació Alícia Romero Llano 
Director general de la Fundació Antoni Uix Güell 

Gerent del Consell Comarcal del 
Maresme 

Eladi Torres 

Cap de l’Àrea de Promoció Econòmica Carme Martí 
Convidats amb veu però sense vot 

Secretari General Léonard Janer 
Fundació CETEMMSA Albert Vidal 

Fundació TIC Salut Josep Manyach 
 

 

 

 

 

 



MEMÒRIA 2010 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

CURS 2009-2010 

 

 

Junta de govern 
Directora  Esther Cabrera  
Coordinadora dels Laboratoris de 
Simulació 

Carolina Chabrera 

  
 

 
INICI DE L’ACTIVITAT ACADÈMICA EL SETEMBRE DE 2010. 
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CCOONNSSEELLLLSS  AASSSSEESSSSOORRSS  

 

Consell Assessor Empresarial 

 Patrick Beneroso  
Ramon Reynal (Beiersdorf) 
Francesc Xavier Vila (Bioibèrica) 
Franscisco Algás (Bóboli) 
Dani Sánchez Llibre (Conserves Dani) 
Josep Maria Pous (Finques Pous) 
Pere Aragonès (Golden Hotels) 
Joan Canals (Grup Pulligan) 
Josep Vilella, fins 3/3/10 (Grup Serhs) 
Raimón Bagó, a partir del 4/3/10  (Grup Serhs) 
Joaquim Pons (Homargrup) 
Joan Mora (Kriter) 
David Bertomeu (Grup Sans) 
Manfred Bauer (Laboratorios Hartmann) 
Antoni Esteve (Lavínia) 
Joan Bonareu (Mediapro) 
Jordi Pera (Set Travel) 
Pere Merino (Sociedad de Validación de Sistemas) 
Montse Mas (UBAE) 
Jaume Freixes (Velcro) 
Pere Sans (Volumètric) 

Alícia Romero (Presidenta de la Fundació TCM) 
Antoni Uix (Director General TCM) 

 

Consell d’Empresa i Innovació 

 President 
Andreu López, CEO de Tinytronic 
Membres 

Sr. Manfred Bauer, fins 18/3/10 (Laboratoris 
Hartmann SA) 
Sr. Joan Lluís Pérez, a partir del 18/3/10 
(Laboratoris Hartmann SA) 
Sr. Ramón Reynal (Beiersdorf SA) 
Sr. Martí Manent (AECEM-FECEMD) 
Sr. Anton Torrents (Illuminate Inc) 
Sr. Lluis Sala (Sala Assessors Informàtica SL) 
Sr. Xavier Pros (TCM) 
Sr. Sergi Antolí (TCM) (Secretari) 



MEMÒRIA 2010 9 

 
Sr. Léonard Janer (TCM) (Vicesecretari) 
 
 

Consell Sectorial Territorial 

 President 
Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar 
Membres 
Sr. Xavier Amor (alcalde de Pineda de Mar) 
Sr. Andreu Francisco (alcalde d'Alella) 
Sr. Joan Baliarda (alcalde de Premià de Dalt) 
Sr. Eduard Gisbert (alcalde del Masnou) 
Sr. Bernat Graupera (alcalde de Sant Andreu 
Llavaneres) 
Sra. Conxita Campoy (alcaldessa de Malgrat de Mar) 
Sr. Miguel Ángel Martínez (alcalde de St. V. Montalt) 
Sr. Joaquim Colomer (alcalde de Cabrils) 
Sr. Emili Muñoz (alcalde de Tiana) 
Sr. Joaquim Ferrer (alcalde de Vilassar de Mar) 
Sr. Ramón M. Vinyes (alcalde de Arenys de Mar) 
Alícia Romero (Presidenta de la Fundació TCM) 
Antoni Uix (Director General TCM) 
Sra. Pilar González-Agàpito (TCM) (Secretària) 
Dr. Léonard Janer (TCM) (Vicesecretari) 
 

Consell d’Estudis Universitaris, Recerca i Desenvolupament 

 Són membres nats d’aquest Consell els degans/directors 
dels centres que imparteixen estudis universitaris a la 
Fundació 

 President 
Andreu Francisco, alcalde d'Alella  
 
Membres 
Dra. Montserrat Vilalta (EUM) 
Dr. Marcos Faúndez (EUPMt) 
Dra. Esther Cabrera, a partir del 18/3/10 (ESCS) 
Dra. Dolors Ayala (UPC) 
Dr. Josep Eladi Baños (UPF) 
Sr. Josep M. Piqué (22@) 
Sr. Carles Manté (Consorci Sanitari del Maresme) 
Sr. Albert Blasco (EUM) 
Sr. Joan Triadó (EUPMt) 
Sr. José Hernández García (EUHTSP, a partir del 
10/3/10) 
Alícia Romero (Presidenta de la Fundació TCM) 
Antoni Uix (Director General TCM) 
Dr. Jordi Teixidó, fins 10/3/10 (TCM) (Secretari) 
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Dr. Léonard Janer (TCM) (Vicesecretari. Secretari a 
partir del 11/3/10) 
 

 

 PRINCIPALS ACTIVITATS INSTITUCIONALS  
 

Les activitats de la Fundació es fonamenten en els següents eixos d’activitat, durant 
l’any 2010: 

  
Eix 1: Àrea d’Estudis Universitaris i Recerca 

 

i. EUPMT 
1. Conveni UPC 
2. Desplegament dels graus 
3. Desplegament del Pla 50/60 

ii. EUM 
1. Desplegament dels graus 
2. Desplegament del grau semi presencial i de la unitat 

tecnodidàctica 
3. Desplegament del GRABET 
4. Desplegament dels màsters oficials 

iii. ESCS 
1. Creació de l’ESCS i la seva adscripció a la UPF 
2. Posta en marxa de la Direcció de l’ESCS i d’una 

estructura mínima 
3. Desplegament del primer curs del Pla d’estudis de 

l’ESCS 
 

iv. Programa de difusió LINNK 
1. Visita a centres d’educació secundària 
2. Connexió amb centres d’ensenyament secundari 
3. Connexió amb l’Institut Municipal d’Educació de 

Mataró 
v. Activitats transversals 

1. Actes de graduació dels estudiants 
2. Desplegament del pla d’internacionalització 
3. Desplegament del pla de recerca 
4. Desplegament de la unitat de formació permanent 
5. Desplegament de la unitat de qualitat als centres 

universitaris 
6. Avaluació d’un espai de residència universitària 
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Eix 2: Àrea d’Empresa i Innovació 
 

a. Emprenedoria i creació d’empresa i serveis 
vi. Desplegament de la Xarxa de Talent 
vii. Adaptació i consolidació del projecte de preincubació CUB 
viii. Desplegament del servei de suport a la creació d’empreses 

de base tecnològica i innovadora 
ix. Incrementar les accions de la incubadora (incrementar el 

numero de projectes incubables) 
x. Desplegament de serveis de centre de negocis i serveis de 

valor afegit 
b. Espais parc TCM 

xi. Definició model usos espais Parc 
xii. Definició model de comercialització espais Parc 
xiii. Inauguració de la Nau Minguell 
xiv. Dinamització de la comunitat Vallveric TCM 1.0 
xv. Comercialització dels espais del Parc TCM, per iniciar 

l’activitat al setembre-octubre 2010 
c. Finançament 

xvi. Gestió de subvencions concedides 
xvii. Cerca de finançament (posta en marxa Parc TCM, projectes) 

d. Transferència de coneixement 
xviii. Avaluació de la posta en marxa d’una oficina d’acceleració en 

innovació 
xix. Consolidació de les unitats de transferència (CCI, CITAP, 

Gigaconnectivity, Acústica...) 
 

Eix 3: Àrea de Territori 
 

a. Donar a conèixer als diferents ajuntaments el projecte Tecnocampus  
b. Establir sinèrgies per optimitzar recursos, sobretot en l’àmbit de 

promoció econòmica i empresa 
c. Estudi de la diferent oferta de sòl disponible a tota la comarca 

(conjuntament amb l’IMPEM) 
 

Eix 4: Àrea d’Infraestructures i Serveis 
 

d. Seguiment de les obres de posta en marxa del parc TCM, per la 
seva inauguració l’1 de setembre del 2010 

e. Avaluació del projecte de posta en marxa de un Data Center 
f. Avaluació del pla d’usos de les instal·lacions al carrer Balmes 
g. Definició, contractació i posta en marxa de les infraestructures del 

Parc, per la inauguració de les instal·lacions al setembre del 2010 
(amb un pla d’infraestructures) 
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h. Posta en marxa de solucions corporatives per al funcionament de 

les noves instal·lacions del Parc, en el moment de la integració de 
tots els centres i unitats de TCM 

i. Definició, comanda i seguiment dels equipaments per a les noves 
instal·lacions del parc TCM 

j. Projecte d’aparcament per les noves instal·lacions del Parc TCM. 
Concessió, i seguiment per a la seva inauguració, amb la posta en 
marxa del parc TCM 

 

 

Eix 5: Àrea Organitzativa 
 

a. Articulació de les relacions TCM-IMPEM, TCM-CETEMMSA 
b. Concessió demanial per les instal·lacions de CETEMMSA 
c. Consolidació dels òrgans de govern i del seu funcionament 
d. Nova definició de l’estructura organitzativa de TCM (mapa de llocs de 

treball) 
e. Consolidació de la plataforma d’integració comptable  
f. Actes d’inauguració oficial del Parc TCM per al quart trimestre de 

2010 
g. Desplegament d’un quadre de comandament 
h. Posta en marxa del programa de mecenatge i patrocini  
i. Seguiment del contracte programa TCM-Ajuntament, conveni TCM-

Consell Comarcal del Maresme 
j. Definició i posta en marxa del pla de comunicació i màrqueting  
k. Seguiment pressupostari 

 

CONVENIS 
  

Durant l’any 2010 la Fundació TCM ha teixit les seves relacions amb l’entorn a 
diferents nivells, formalitzant un total de 62 convenis. 

Cal destacar amb especial agraïment les entitats que durant aquest any han signat 
acords de col·laboració de mecenatge, que són la Caixa d’Estalvis Laietana, Elecnor, 
Siemens i Volumètric. 

Pel que fa a acords de patrocini, el TCM també vol agrair la signatura de 
col·laboracions amb Aqua Hotel, Conserves Dani, Finques Pous, Golden Hotels, 
Bioibérica, Beiersdorf, Bóboli, Kriter Software, Procter&Gamble i Laboratoris 
Hartmann.  

En relació als estudis del Grau en Infermeria, s’ha pogut comptar amb la col·laboració 
d’entitats relacionades amb el món de la Salut com són Badalona Serveis 
Assistencials, Consorci Sanitari del Maresme, Corporació de Salut del Maresme i la 
Selva, Fundació Guttmann, Fundació Hospital, la Fundació TicSalut i Hospital General 
de Granollers. 
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S’ha establert col·laboracions d’altra temàtica amb Agència de Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya, Grup d’Invàlids de Mataró i el Maresme, La Caixa, Codima 
SL, Redessa, Universitat Pompeu Fabra, Grupo ISEG/UNIDAF, UPC-BarcelonaTech, 
Joves Empresaris-aijec, FAGEM, Aula Urbis, Sandir, EPE Parc TCM, Detrinca 
Internet, ESADE, Miguel Morillas, Caixa Manresa, Institut d’Esports de l’Ajuntament 
de Mataró, Sibel SA, ASCAMM, CETEMMSA, Bitlònia,  IDEC, Institut Municipal de 
Promoció Econòmica de Mataró, GENTIC, Consell Comarcal del Maresme, ACN, 
Píxelon, Rafael Guisado Palomo, Accesmar Equipamientos Portuarios, Dolores 
Entertainment, Cliensol Energy, Sala 3, ASET Solutions, i BCNGràfic. 

En un altre pla i amb la intenció de diversificar les línies d’internacionalització del 
TCM, es van signar dos acords amb cadascuna de les següents universitats: 
Universitat Normal de la Capital de Beijing, Xina, Universidad Nacional del Noroeste 
de la Província de Buenos Aires, Argentina i Universidad Católica de Santo Domingo. 
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PARC CIENTÍFIC I DE LA 
INNOVACIÓ 
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ÀREA UNIVERSITÀRIA 

 

EEssccoollaa  UUnniivveerrssiittààrriiaa  PPoolliittèèccnniiccaa  ddee  MMaattaarróó  

CCuurrss  22000099--22001100  

PRESENTACIÓ 

Benvolguts amics, 

Aquest passat curs 2009-10 ha estat l’últim a l’antic edifici de Puig i Cadafalch 101-
111. Després de molts anys d’esforços per fi s’ha vist materialitzat el projecte 
Tecnocampus. Un projecte gestat en el si de la Politècnica i que ara s’obre a tota la 
ciutat. El proper curs 2010-2011 ja començarà al nou edifici del Rengle amb unes 
noves instal·lacions i serveis, molts d’ells sense precedents en la nostra història 
passada. Els laboratoris seran reforçats més enllà del nostre propi edifici gràcies a 
l’acord de col·laboració signat durant aquest curs amb el centre tecnològic ASCAMM. 
Aquest acord és específic per a la nova carrera de mecànica i ens permetrà 
l’intercanvi de professors i la utilització de les seves instal·lacions. 

Aquest any hem finalitzat íntegrament el procés de verificació de tots els títols de 
grau, un cop enllestit els tràmits de la darrera titulació que restava pendent. També 
hem engegat un procés de millora contínua mitjançant la participació en el programa 
AUDIT, pensat per a racionalitzar i sistematitzar tots els processos propis d’un centre 
universitari. En aquest programa hem comptat amb l’ajut de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) i de l’Agència de Qualitat Catalana (AQU). 

Durant aquest curs acadèmic hem rebut també l’autorització de l’Institute of Electrical 
and Electronics Engineers (IEEE) per a organitzar la 45ena edició de la Carnahan 
Conference on Security Technology. És la conferència més antiga de l’IEEE i una de 
les més prestigioses en matèria de seguretat. La realització d’aquest congrés a la 
nova seu de l’edifici Tecnocampus a l’octubre de 2011 suposarà tenir uns cent 
congressistes aproximadament pernoctant i fent vida a la ciutat, generant riquesa pel 
territori i millorar el posicionant de Mataró a nivell internacional. 

Gràcies a tota la comunitat de professorat i personal acadèmic i de serveis per haver 
contribuït 

un any més a engrandir la nostra institució. 

 

Marcos Faúndez Zanuy 
Director de l’EUPMt 
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ACTIVITAT INSTITUCIONAL 

Òrgans de govern i participació 
 

L'Escola Universitària Politècnica de Mataró és un centre que pertany a la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme i que està adscrit a la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Els seus òrgans de govern principals són de caràcter participatiu, és a dir, 
involucren als diferents estaments de l’Escola: Estudiants, Professors/es i Personal 
d’Administració i Serveis (PAS) 

Composició dels òrgans. Altes i baixes 

Els principals òrgans de gestió durant el curs 2009/2010 han estat: 

Patronat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 

És una institució que té com una de les seves funcions governar i administrar l’Escola, 
supervisant el seu funcionament. 

Junta d’Escola 

És l'òrgan representatiu que, a nivell del propi centre, exerceix les màximes funcions 
acadèmiques de normativa interna, control de gestió i expressió de la posició i 
aspiracions de l'Escola. En ella estan representats professorat, estudiantat i personal 
d'administració i serveis. Del total de la Junta, un 24% són estudiants i un 13% és 
PAS. La resta està formada per tots els professors/es. 

Comissió Permanent de la Junta d’Escola 

És l'òrgan acadèmic col·legiat que, entre reunions de la Junta d’Escola, esdevé el 
màxim òrgan representatiu. 

Comissió Docent 

És l'òrgan de la Junta d’Escola que vetlla pel funcionament dels ensenyaments del 
centre. 

- Assisteix al Director en tot el relacionat amb els plans d’estudis, activitats 
formatives, biblioteca, publicacions, i tot allò que afecti a la vida acadèmica. 

- Assisteix en tot el relacionat amb els criteris d’admissió i continuïtat dels alumnes 
en l’Escola, així com en la incoació i tràmit dels expedients disciplinaris a 
l’estudiantat. 

- Organitza els plans d’estudis. 
- Té competències en el rendiment docent del professorat. 
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Els òrgans de govern unipersonals durant el curs 2009/2010 han estat: 

Direcció: Dr. Marcos Faúndez 

Proposa i executa el model de gestió dels recursos humans i materials per  tal 
d’aconseguir els objectius: 

- Docents 
- Servei Universitat Empresa 
- Servei a la Societat 
Dóna compte de la seva gestió a la Comissió Permanent i a la Junta d'Escola. 

El Director/a és nomenat pel Rector de la UPC a proposta del Patronat, una vegada 
escoltada la Junta d’Escola, cada 4 anys. 

 

Sots direcció d’Estudis: Sr. Eduard de Bru de Sala 

Vetlla pel correcte desenvolupament de la vida acadèmica, l’atenció personalitzada a 
l’estudiantat, el projecte lúdico-cultural i el campus virtual. És escollit pel Director/a. 

 

Sots direcció d’Innovació i Qualitat: Dr. Antoni Satué 

Estableix la consecució dels objectius docents, de millora i de qualitat, mitjançant una 
oferta formativa innovadora, d’acord amb els reptes socials:  

- Plans d’estudi eficaços 
- Les tutories actives 
- Equipaments i recursos humans adequats 
- Establiment i control de la qualitat en els processos 
És escollit pel Director/a. 

 

Secretaria Acadèmica: Dr. Salvador Alepuz 

Actua com a Secretari de les diferents Juntes i Comissions. Expedeix certificacions 
acadèmiques. És escollit pel Director/a. 

 

A més, hi ha 3 responsables acadèmics: 

Responsable acadèmic de promoció: Albert Monté 

Responsable acadèmic de la borsa de treball: Josep Maria Gabriel 

Responsable acadèmic de relacions 
internacionals: 

Juan García 
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El personal docent i investigador (PDI) de l’Escola està adscrit a àrees de 
coneixement, que són Mecatrònica, Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) 
i Mitjans Audiovisuals. Cada àrea de coneixement té un Coordinador de Grau. 

 

Coordinadors de Grau 
Els Coordinadors de Grau són escollits cada 3 anys per tot el professorat. Els 
Coordinadors de Grau, entre d’altres 

- Són responsables de l’assignació de docència dels seus estudis d’acord amb el 
Sotsdirector/a d’estudis. Coordinen i gestionen els Treballs Fi de Grau dels 
estudis. 

- Són responsables del compliment dels documents dels plans d’estudis aprovats. 
- Vetllen perquè les accions de promoció dels estudis siguin efectives. 
 

Coordinador de Grau de Mecatrònica: Albert Monté 

Coordinador de Grau TIC: Josep Roure 

Coordinador de Grau d’Audiovisuals: Joan Jou 

 

 

El Personal d’Administració i Serveis (PAS) del Tecnocampus Mataró-Maresme està 
adscrit als següents Departaments i Unitats, els quals donen suport a totes les 
activitats de l’Escola: 

- Departament d’Infraestructures i Serveis 

- Unitat de Gestió Acadèmica 

- Departament d’Administració i Finances 

- Unitats d’extensió Universitària: 

- CRAI (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació) 

- Relacions Internacionals 

- Associacions d’alumnes i ex alumnes 

- Pràctiques i Borsa de Treball 

- Unitat Tecno-Didàctica Pedagògica 
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Consells Assessors 
 
A més d'aquests òrgans de gestió i govern, l'Escola disposa d'uns consells assessors 
per donar suport als estudis que imparteix. Aquests  consells orienten en la 
implantació del Pla d'Estudis i donen una visió més empresarial i professional dels 
coneixements a transmetre. 
 
Formen part del Consell Assessor d'Audiovisuals: Activa Multimèdia, Adagio, 
Agència Catalana de Notícies, AL-PI, Barcelona Multimèdia, Bitlonia, Canal Català 
Maresme-Grup Canal Català, Cap Gros, Com Ràdio-Agència de Comunicació Local, 
Cotelux, Cromosoma, Diagonal TV, El Periódico, Escletxa, Fabrés Elèctric, Gentic, 
Grup TeleTaxi, I2Cat - Edifici Nexus, La Incubadora, La Productora, Lavínia TV, 
LíderDigital.com., Maresme Digital TV, Mataró Ràdio, NEWI (North East Wales 
Institute), Nexotech, Onda Rambla- Punto Radio, Ràdio Tropical, SL, Roca 
Producciones R.C.TV,SA, TCM Audiovisual, Televisió de Catalunya, Televisió de 
Mataró, Visual Sonora, Vitelsa, Wai Entertaiment, Xarxa de Televisions Locals i Xarxa 
Audiovisual Local. 
 
Formen part del Consell Assessor en Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació: Arestes Serveis Informàtics, Bitlonia.com, CETEMMSA, Cisco 
Systems, CompeGPS Team, S.L., Dominion Tecnologías, Enterasys, Everis, 
Excelium Consulting, GENTIC, Grup SERHS, Grupo S21SEC Gestión, S.A., ÍNDIGO 
Grup-Integraciones Digitales Gold, Informática El Corte Inglés, KPMG Asesores, S.L., 
Microsoft Innovation Center – Productivity, Nextret, Nortel Hispania S.A, ONO, Setting 
Consultoria en Tecnologies de la Informació, Sigma EQT, Tinytronic, S.L. i Unitronics. 
 
Formen part del Consell Assessor en Mecatrònica: ABB-Asea Brown Boveri, SA, 
AVL, Lenze, Promax, Rockwell Automation i Schneider Electric. 
 
 
Principals activitats institucionals (visites al centre, actes d’inauguració i 
cloenda, convenis, premis rebuts i atorgats,...) 
 

22 al 29 d’octubre de 2009 Setmana de la Mobilitat Sostenible 
14 i 15 d’octubre de 2009 Visita institucional a la Universitat de 

Limerick (Irlanda) 
17 de novembre de 2009 Conferència del Dr. Solé Parellada 
19 de novembre de 2009 Premis Cre@tic 

19 al 21 de novembre de 2009 Innova 360º 
19 de novembre de 2009 Jornades Científiques de Mataró 

Gener de 2010 Visita del professor txec Zdenek Smekal 
Febrer de 2010 Setmana cultural organitzada per 

l’associació d’estudiants 
Febrer de 2010 Visita del responsable de formació de 

l’empresa ASCAMM 
Febrer de 2010 Reunió de la xarxa X6 d’escoles 

d’enginyeria 
9 de març de 2010 Xerrada: Orientacions per a l’Accés a la 

Universitat, amb el Dr. Jesús M. Prujà i la 
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Dra. Pilar Gómez  

15 de març de 2010 Jornada del CITAP a Madrid 
23 de març de 2010 Conferència de l’exalumne Ernest 

Delgado, emprenedor a Silicon Valley 
17-21 de març de 2010 Saló de l’Ensenyament 

24 de març de 2010 Jornada sobre interconnexió de 
dispositius a la llar 

26-28 de març de 2010 Fira del Ram a Tordera 
16 d’abril de 2010 Acte de graduació de la promoció 2008-

2009 
17 d’abril de 2010 Jornada de portes obertes al TCM 

Maig de 2010 Visita del professor Cuskun Isci, de 
Turquia 

Maig de 2010 Participació al Congrés WIRN 
Juny de 2010 Presentació del Postgrau en Guionatge 

de Ficció a càrrec de Toni Cabré 
Juny de 2010 Visita del Col·legi Oficial d’Enginyers 

Tècnics de Telecomunicació de 
Catalunya 

Juny de 2010 Els alumnes del GMA cursen una 
assignatura a Glyndwr University 

Juny de 2010 Participació a la setmana de 
l’Emprenedoria i la Innovació 

30 de juny de 2010 Lliurament dels Premis Enginy per a 
Batxillerat, dins els premis Tecnocampus 

Juliol de 2010 Sessió de cloenda del postgrau en 
Hacking i Seguretat informàtica 

Juliol de 2010 Visita a Síria per a assessorar en matèria 
universitària 

Juliol de 2010 Conferència del conseller Antoni Castells 
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Distribució per 
edats PDI

De 26 a 35 
anys
De 36 a 45 
anys
De 46 a 65 
anys

8

33

Professorat ETC
Amb 
doctorat

Sense 
doctorat 

35

6

Distribució per 
sexe PDI

Homes

Dones

PERSONAL 

Personal Docent i Investigador (PDI) 
 

Distribució per sexe, per edats, per categories i per dedicacions.  

 

El professorat de l’EUPMt és majoritàriament masculí i de mitjana edat: 
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106

3

Distribució per serveis
Serveis 
Administratius

Serveis tècnics

Manteniment

109

Distribució per sexe 
PAS

Homes

Dones

2

13

4

Distribució per edats 
PAS

De 26 a 35 anys

De 36 a 45 anys

De 46 a 65 anys

Personal d’Administració i Serveis (PAS) 
Distribució per sexe i edats i per serveis. 
 

El Personal d’Administració i Serveis està format per 19 persones, que es 
distribueixen de la següent manera:  
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ESTUDIANTS 

Distribució dels alumnes  
 

Distribució per estudis i cursos 

 
ETI:E ETI:G ETT:T 

GMA 
propi GMA GREFI 

102 106 87 139 138 38 

610 

 

 

Estudiants de nou accés (distribució per vies) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribució d’alumnes per procedència geogràfica 
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Estudiants que han gaudit de beques o ajuts segons tipus (administracions 
públiques i entitats privades) 
 

Resum beques ACA / MEC 

  

Generalitat (ACA) MEC: 

Concedides 22 44,9% Concedides 43 39,1% 

Denegades 25 51,0% Denegades 67 60,9% 

Anul·lades 2 4,1% Sol·licitades 110 

Sol·licitades 49 

    

Titulats.  
 

Llistat per carreres.  

 

Carrera Nombre de titulats curs 2009-2010 
ETI Electrònica Industrial 18 
ET Informàtica de Gestió 28 

ETT Telemàtica 19 
GMA 31 
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Percentatge d’estudiants que han superat els estudis en el temps previst. 

 

Mitja quadrimestres 
titulats 

    ETI:E ETI:G ETT:T GMA 

T 2009 9,33 7,71 10,47 10 

P 2010 8,75 6,75 10 8,25 

 

 

INFRASTRUCTURES I EQUIPAMENTS 

El curs 2009-2010 ha estat el darrer que s’ha impartit en l’edifici de l’avinguda Puig i 
Cadafalch, en el barri de Cerdanyola, en el qual l’Escola ha impartit docència des de 
1983. Les instal·lacions en aquest edifici de 4500m2 i 5 plantes constaven de: 

 

10 Aules de propòsit general 

5 Aules d’Informàtica 

Sala de Mecanització 

3 Laboratoris d’electrònica i automàtica 

2 Laboratoris de telemàtica 

3 Laboratoris de projectes 

2 Platós i estudis de ràdio 

Gàbia de Fàraday 

Aula d’estudis 

Sala de lliure accés 

Biblioteca 

Sala d’actes 

Zona de serveis i administració 

Zones de despatxos per professors 

Zona per la Incubadora de projectes 

 



MEMÒRIA 2010 27 

 
A l’hora de redactar aquesta memòria, l’Escola ja s’ha traslladat a les noves 
instal·lacions en el Tecnocampus Mataró-Maresme, on actualment (curs 2010-2011) 
està desenvolupant la seva activitat dins de l’edifici destinats a universitats, compartint 
els espais amb l’Escola Universitària del Maresme i l’Escola Superior de Ciències de 
la Salut. A continuació es resumeixen els espais del nou edifici Tecnocampus Mataró-
Maresme: 

 

• Els espais destinats a la impartició d’estudis universitaris al parc, consisteixen 
en 12000 m2, destinats a aularis, serveis comuns, laboratoris, departaments i 
serveis administratius. 

• Es disposen de 22 aules docents amb 1600 m2, amb capacitat per 1036 
estudiants simultanis. Totes disposen de projecció multimedia, sonorització 
d’alta fidelitat, connectivitat informàtica d’alta velocitat disponible a l’aula i 
cobertura WIFI. 

• Es disposen de 12 laboratoris, 2 platós de televisió, 2 estudis de ràdio, 8 
cel·lules de post-producció i una cambra anecòica, amb un total aproximat de 
1400 m2, amb un equipament modern, per donar suport a la impartició de la 
docència i a les tasques de recerca en las branques de mecatrònica, 
tecnologies TIC i audiovisuals. 

• A mes dels laboratoris relacionats a continuació, es disposa de 250 m2 
destinats a projectes de recerca i transferència de coneixement, tant per 
professorat com estudiants. 

• Els departaments docents i els serveis administratius es troben al mateix 
edifici, facilitant el contacte i la relació amb els estudiants i la cohesió de la 
comunitat universitària. El personal PDI disposarà de despatxos, seminaris i 
espais de reunions per preparà la seva activitat docent i de recerca. Amb 
aquesta finalitat es disposa de 38 despatxos, 3 zones de treball i 2 seminaris. 
Pel PAS es disposa de mes de 300 m2 tant pels serveis administratius com 
tècnics, amb oficines administratives, punt d’atenció a l’estudiant i sales de 
reunió i visites. 

• L’espai de biblioteca, amb 1000 m2, es defineix com a Centre de Recursos 
per l’Aprenentatge (CRA), aquesta definició atent a la voluntat de dissenyar 
un espai multidisciplinar, amb serveis afegit al disponibles en una biblioteca 
tradicional. Per això es dota al servei d’espais per treball de recerca 
d’informació, de treball en equip i de docència, que permet al professorat 
utilitzar aquest servei dins de les seves planificacions docent com a lloc de 
treball, estudi i docència. L’Espai disposa de llocs d’estudi i lectura personal 
per 120 persones, 6 sales de treball i estudi en grup, i 4 sales de treball de 
classe o polivalents on és pot fer formació o activitats docents de grup de 
classe. 

• 90 m2 d’espais destinat a la preincubació de projectes i a la formació en 
capacitats d’inovació i creació d’empreses. 

• Els serveis de restauració, amb 600m2, estan dissenyats amb la mida 
necessària per poder donar servei de restauració a tota la comunitat 
universitària, creant diferent espais per assolir diferents serveis en funció de 
les necessitats. D’aquesta forma disposarem d’espais de Bar, self-service i 
Restaurant.  
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• A més dels serveis de restauració es disposarà d’espais comercials destinat a 

serveis addicionals i d’interès pels estudiants. Aquest espais comercials estan 
distribuïts amb dos espais a l’edifici universitari i 6 a d’altres espais del 
Tecnocampus. 

• L’edifici disposarà de vestuaris amb l’objectiu de que els estudiants puguin 
practicar esports, ja sigui utilitzant els espais disponibles en l’entorn que 
permeten la pràctica del runnig i ciclisme, així com l’ús de les instal·lacions 
esportives municipals del camp de futbol i el pavelló poliesportiu. 

 

 

RELACIONS INTERNACIONALS 

Relació d’universitats i centres universitaris amb convenis vigents 
 

Acords Bilaterals Erasmus  

 

Glyndwr University (Wrexham, Wales, UK)  www.glyndwr.ac.uk  

Hogeschool Gent (Belgium)  www.hogent.be  

Universita’ Politecnica delle Marche (Ancona, Italy) www.univpm.it  

Seconda Universita’ degli studi di Napoli (Italy) www.unina2.it 

Skoda Auto Hochschule (Mlada Boleslav , Czech Republic) 
http://www.savs.cz/company/com/savs/about/basic/Pages/basic.aspx  

Savonia University of Applied Sciences (Kuopio, Finland) 

www.savonia.fi 

Brno University of technology (Brno, Czech Republic) 

www.vutbr.cz  

Yasar University (Izmir, Turkey)  www.yasar.edu.tr  

University of Wales, Newport (Wales, UK) www.newport.ac.uk  

 

Número total de places: 30 estudiants + 18 personal acadèmic 

 

 

 

Altres (No Erasmus) 

http://www.glyndwr.ac.uk/�
http://www.hogent.be/�
http://www.univpm.it/�
http://www.unina2.it/�
http://www.savs.cz/company/com/savs/about/basic/Pages/basic.aspx�
http://www.savonia.fi/�
http://www.vutbr.cz/�
http://www.yasar.edu.tr/�
http://www.newport.ac.uk/�
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De Montfort University (Leicester, UK) www.dmu.ac.uk  

Zurich University of Applied Sciences (Switzerland) www.som.zhaw.ch  

Hochschule für Technik Rapperswill http://www.hsr.ch/   

 

 

Acords amb Iberoamèrica 

Universidad Argentina de la Empresa (UADE) (Buenos Aires, Argentina) 

Universidad de Cuyo, (Mendoza, Argentina) 

Universidad del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA), (Argentina) 

 

Places: 6 estudiants 

 

 

Acords Sicue-Sèneca (Espanya) 

Universidad de Las Palmas de Gran Canària 

Universidad de Vigo 

Universidad Carlos III de Madrid 

Universidad de Valladolid 
 

Places: 8 estudiants 

 

Mobilitat d’estudiants  
 

El programa ERASMUS ha possibilitat que 3 estudiants de la Politècnica de Mataró 
hagin gaudit d’una beca per completar estudis en Glyndwr University, del País de 
Gal·les. 

4 estudiants de la Universita ‘Politecnica delle Marche, d’Ancona, Itàlia, han estat a la 
nostra Escola dintre del programa Erasmus.   

 

http://www.dmu.ac.uk/�
http://www.som.zhaw.ch/�
http://www.hsr.ch/�
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En el marc de l’acord bilateral amb Glyndwr University, 25 estudiants del Graduat en 
Mitjans Audiovisuals han cursat el darrer curs d’un BA o un BSc  per tal d’aconseguir 
una segona titulació en: Animation, Lens Media, Interactive Multimedia Design, i 
Radio Production and Communication. 

Cal destacar l’estada dels estudiants de segon i tercer cursos (90 en total) del 
Graduat en Mitjans Audiovisuals a Glyndwr University. Han estat acompanyats dels 
professors Antoni Satué, Joan Triadó, Marcos Faúndez i Juan García. Aquesta estada 
de dues setmanes ha tingut com a objectiu la realització d’assignatures optatives: 
“Animation” pels de segon,  i “Advanced Animation” o “Radio Production” pels de 
tercer, les quals formen part del seu pla d’estudis. 

Dins el programa de pràctiques IAESTE (International Association for the Exchange of 
Students for Technical Experience), es varem aconseguir 21 ofertes de pràctiques a 
empreses dels següents països: Polònia (4), Brasil (3), USA, Alemanya, Tunísia (3), 
Mèxic (2), Xina (2), Japó, Àustria, Portugal i Kazakhstan.  

12 empreses catalanes han col·laborat amb IAESTE oferint pràctiques a estudiants 
estrangers, algunes d’elles oferint més d’una oferta: Instrumentos Testo (Cabrils); 
AVL Ibérica (Mataró), Consell Comarcal del Maresme (Mataró), CPQ Ingenieros 
(Barcelona), AEV Ibérica (Mataró), Reckitt Benckiser (Granollers), LocalRet 
(Barcelona), Alcon Cusí (El Masnou), Viajes Cum Laude (Mataró), Laboratorios 
Hartmann (Mataró), Procter and Gamble (Mataró), EUPMT (Mataró). 

El estudiants estrangers que han gaudit d’aquesta experiència IAESTE procedeixen 
de: Méjico (2), Polònia, Alemanya (3), Croàcia, Kazakhstan, Argentina, Brasil, UK i 
Japó. 

 
 
Mobilitat de personal acadèmic  
 

Com cada any, un professor de Glyndwr, el Prof. John Poulton, ens ha visitat per fer 
una presentació dels estudis d’aquesta universitat als alumnes de l’Escola interessats 
en la doble titulació internacional i també per acabar de concretar els detalls de 
l’estada dels estudiants del Graduat en Mitjans Audiovisuals a aquesta universitat en 
el  mes de juny. 

Un altre professor estranger que ens ha visitat aquest curs ha estat Coskun Isci, de 
Yasar University, Turquia. El professor Coscun va impartir 5 hores de classe en 
col·laboració amb els professors Andreu Comajuncosas i Virginia Espinosa.  

Ens va visitar també la Sra. Claudine Chavanel, de la Universitat Paris XII, Creteil, per 
tal de reprendre els acords bilaterals Erasmus. 

Per altra banda, la professora de Disseny Gràfic Teresa Vidal va gaudir també d’una 
beca de mobilitat STA (Erasmus) a Glyndwr University, col·laborant en el curs d’estiu 
d’aquesta universitat “Computer Games Development”. 

La University of Limerick també va rebre la visita de representants de l’EUPMT, Juan 
García i Marcos Faúndez. El primer, com a responsable de RRII, va proposar l’inici de 
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col·laboracions dins el programa LLP-Eramus, i el segon va ser membre d’un tribunal 
de tesi del Departament de Telecomunicacions d’aquesta universitat irlandesa. 

 

Altres col·laboracions 

Altres col·laboracions a nivell internacional han estat les dels nostres ex-alumnes 
Jordi Bufí, que va estar treballant a la Universitat de Chester, UK, i Ernest Delgado, 
que treballa a Google, Silicon Valley, USA. Tots dos van fer unes conferències sobre 
la seva experiència en aquestes institucions de prestigi. 

 

Nous convenis bilaterals signats: 

 

Universidad del Noroeste de Buenos Aires, Argentina  

Universitat Normal de la Capital de Beijing, Xina 

 

 

RELACIONS UNIVERSITAT - EMPRESA 

Relació d’empreses que han acollit estudiants en pràctiques.  
 

EMPRESES ENGINYERIES EMPRESES GMA 

ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE 100 x 100 Netsitter, S.L. 

AJUNTAMENT DE BARCELONA (DTE. CIUTAT 
VELLA) 

Ajuntament d'Alella 

AJUNTAMENT DE MATARÓ Ajuntament d'Avià 

ALTE TRANSPORTATION, S.L. Batabat, SCLL 

CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA Chocolate Estudio, S.L. 

CANAL IP NETWORK, S.L. Federació Catalana d'Esports d'Hivern 

CARRIER ESPAÑA, S.L. Fundació TCM Audiovisual 

CETEMMSA InOut TV 

CONSELL COMARCAL DEL MARESME Magatzem d'Ars, S.L. 

DSM NEORESINS, SL Offon Produccions Audiovisual, SL 

E.G.O. APPLIANCE CONTROLS, S.L.U. Televisió de Catalunya, S.A. 

ELECTRICITAT BOQUET, S.L. Tentapa, S.L. 



MEMÒRIA 2010 32 

 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELEC, SL Tundra Consulting 

EPISER, S.L.  

GRUP CECASSA ASSESSORS, S.L.  

INGENIA AMBIENTAL S.L.U.  

INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL - 
MATARÓ 

 

INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA - AJ. DE 
BARCELONA 

 

KRITER SOFTWARE, S.L.  

KYODO COMUNICACIONES, SL  

NOBEL BIOCARE IBÉRICA, S.A.  

NTT EUROPE ONLINE SPAIN, S.R.L.U.  

PROCTER & GAMBLE MATARÓ, S.L.  

PROMAX ELECTRONICA, S.A.  

ROCKWELL AUTOMATION, S.A.  

SERVITEL 2003 -SERVICIOS INFORMÁTICOS 
SL 

 

TDM SOLUTIONS, S.L.  

TESA TAPE, S.A.  

T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.  

VELCRO EUROPE, S.A.  

 

 
Nombre d’estudiants que han realitzat pràctiques amb convenis de cooperació 
educativa. 
 

Núm. Convenis:   69 (49 Eng. + 20 GMA) 

Núm. Alumnes:     55  (39 Eng. + 16 GMA) 

Empreses:             43 ( 30 Eng. + 13 GMA) 

                                     (17 Maresme + 26 resta) 
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Activitats d’Emprenedoria i Incubació 
 
Al llarg del curs 2009/10 es va procedir a la redefinició i nova implantació dels 
programes Motiva i Llavor que estructuren l’activitat del CUB dins l’EUPMt. 

 

1. Implantació del Programa Motiva 
 
El disseny de l’estructura del Programa Motiva ha permès identificar clarament els 
requeriments generals del projecte, pel que respecta al foment de l’esperit 
emprenedor, i les tipologies d’accions a desenvolupar pel seu acompliment: 
sensibilitzar, identificar, conduir, actuar i participar.  

 

Algunes de les accions identificades ja han estat portades a la pràctica, tal i com es 
va indicat a la memòria d’activitat del curs passat. El desenvolupament inicial del 
programa requereix, però, la definició d’accions concretes per l’acompliment dels 
principals requeriments del projecte. Així s’ha decidit implementar al llarg el curs 
acadèmic 2009/10 les accions concretes detallades a la Taula 2. 

 

Per a la consolidació del projecte de foment de l’esperit emprenedor i propiciar el 
canvi de model estratègic de la universitat (Universitat emprenedora), aquestes 
accions han de ser incorporades al currículum formatiu dels nostres estudiants, 
evitant que acabin sent actuacions aïllades i sense objectius específics clars. Aquesta 
incorporació ha exigit el treball conjunt i coordinat de l’equip del centre de 
preincubació (CUB) i dels responsables acadèmics de l’EUPMt. 

 

Requeriments Se
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ar

 

Id
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Pes (%) 

Donar a conèixer la possibilitat d'emprendre           7 

Fomentar l'aparició de vocacions           14 

Recolzar les que sorgeixen           14 

Facilitar la creació d'idees innovadores           11 

Contribuir a desenvolupar habilitats           7 

Proporcionar oportunitats reals           11 
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Taula 1. Requeriments del projecte i accions motivacionals a desenvolupar 

 

S’ha constituït un grup de treball amb els directors de departament de l’EUPMt i  
l’equip del CUB per a resoldre la incorporació de les accions motivacionals 
concretades a assignatures concretes de les diferents carreres impartides (Enginyeria 
Tècnica Industrial, Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions, Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Gestió, Graduat en Mitjans Audiovisuals, Grau en Enginyeria 
Electrònica i Automàtica, Grau en Enginyeria Mecànica, i Grau en Mitjans 
Audiovisuals).  

 

Els treballs a desenvolupar han permès identificar les competències en emprenedoria 
i les competències transversals de cadascuna de les titulacions, i determinar quina 
tipologia d’accions motivacionals resulta més adequada pel seu assoliment per part 
dels nostres estudiants (figura 1). Un cop resolta aquesta relació entre accions 
motivacionals i competències, i donat que aquestes últimes són treballades en 
assignatures concretes, també s’han relacionat, encara que no de manera 
automàtica, les accions incloses en el Programa Motiva del CUB i assignatures 
concretes dels plans d’estudi corresponents a les diferents titulacions impartides a 
l’EUPMt. 

 

2. Redefinició del Programa Llavor 
 

El programa Llavor del CUB té com a objectiu central la incubació d’idees de negoci 
innovadores per a la seva conversió en projectes de negoci. Les idees de negoci 
presentades han de passar una fase de selecció prèvia per a la seva admissió en el 
programa. Inicialment, el segment objectiu principal del programa són els estudiants 
universitaris que realitzen els seu projecte de final de carrera, tot i que el programa 
està obert a idees presentades per qualsevol alumne universitari o de CFGS dels 
centres participants en el programa. La figura 2 recull les diferents fases del procés 
d’incubació. 

 

Construir una cultura emprenedora           14 

Actuar sobre tot el sistema           7 

Involucrar els propis emprenedors           6 

Institucionalitzar el projecte           8 
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Les millores a introduir en el procés tenen a veure principalment amb les etapes de 
“Selecció”, “Diagnosi” i “Desenvolupament”. El canvi d’enfocament del programa 
consisteix a incorporar criteris de gestió de l’emprenedoria utilitzats habitualment en 
les grans corporacions. En primer lloc, es definiran detalladament els criteris adients 
per a la selecció d’idees, tenint present el perfil emprenedor dels estudiants promotors 
i el seu currículum acadèmic. Les idees seleccionades s’hauran de desenvolupar 
mínimament per a la seva posterior diagnosi. 

 

 

Alumne 

Activitats del Programa Llavor del curs 2009/10. 

 

Programa Llavor curs 2009/10 

 
L’octubre del 2009 es va iniciar la segona edició del Programa Llavor del CUB, que té 
com a objectius convertir idees de negoci innovadores i projectes de final de carrera 
en projectes empresarials. A continuació s’indiquen els projectes presentats. Només 
en Rafa Liñan va finalitzar el seu pla d’empresa. 

 

Ponent Projecte 

Informàtica 

Daniel Bartolomé 
Lafuente 

Lina Joan LowCostPhone. Control factura del mòbil amb 
sistema operatiu Android 

Guido Ciollaro 
Rodrigo-Magro 

Xavier Ledo 
Vendrell 

 Sistema de detecció de places de pàrquing 
que proporcionarà a l’empresa de mobilitat la 
possibilitat d’extreure coneixement dels 
moviments i un major control sobre les places 
de pàrquing. De cara a l’usuari proporcionarà 
un coneixement sobre la situació de 
l’aparcament mediant dispositius mòbils 

Ivan Vilaró Parras Joan Fàbregas 
Peinado 

Punter WEBCam: aplicació que desplaci el 
punter del ratolí sobre la pantalla seguint  els 
moviments de la mà, del dit o dels ulls de 
l’usuari capturats per una càmera . 

Rafael Liñán Vega  Creació d’una plataforma e-learning en un 
entorn web 2.0 que serveixi d’ajut, ampliació 
o reforç pels estudiants d’ESO o Batxillerat 
en aquelles assignatures que generalment 
més costen. 
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Electrònica Industrial 

Juan Jesús 
Angulo Centurión 

Virginia Espinosa 
Duró 

Disseny del Software Específic d’un Biosensor 
Electroquímic per a la Detecció Ràpida de 
Proteïnes Basat en Nanopartícules d’Or. 

AAuuddiioovviissuuaallss  
Albert Canalejo Alfons Palacios Disseny i posada en marxa d’un portal web 

d’oci i cultura del Maresme.  

 

 

El març del 2010 va iniciar-se la tercera edició del Programa Llavor, amb els següents 
projectes acceptats a preincubació. Finalment, van lliurar el seu pla d’empresa en 
Ricard Martí Castillo, en Manuel Albuicet Bota, en Marc Buch, en Daniel Navarro 
Parejo, i l’Artur Rodríguez Coma 

 

Alumne Ponent Projecte 

Telemàtica 

Ricard Martí Carrillo Pere Barberán Empresa on-line vertical que consisteix en la 
creació d’una plataforma web que gestionarà 
tots els portals verticals que s’aniran creant 
segons un estudi previ de mercat de cada 
sector. 

Electrònica Industrial 

Joaquim Muñoz Virginia Espinosa Disseny d’un equip electrònic que gestioni 
per la recollida d’escombraries reciclables. 

Manel Albuicet Bota Julián Horrillo Realització d’un prototip d’un sistema de 
recollida de deposicions de gossos de forma 
automàtica i sense la utilitzar bosses de 
plàstic cuidant així el medi ambient 

Audiovisuals 

Aran Navarro Ferri  Enric Sesa Disseny d’una aplicació per a Currículum 
multimèdia. 

Paula Pascual Josep Roura Creació d’un videojoc per ordinador 

Marc Buch Xavier Font Creació d’empresa de Màrqueting on-line 

Informàtica de gestió 
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Daniel Navarro Parejo   Creació de videojocs per a la plataforma 

Iphone/ Ipad 

Artur Rodriguez Coma A Palacios creació d’una empresa de consultoria TI 
especialitzada en ERP que ofereixi serveis 
de consultoria, programació en entorns ERP i 
formacions 

 

D’aquests projectes s’han presentat als premis Cre@tic els recollits a la següent 
taula. Els tres primers (Manuel Albuicet, Daniel Navarro i Artur Rodríguez) es 
presenten a l’accèssit i als premis Cre@tic; en Rafael Liñan, només al Cre@tic. 

 

Electrònica Industrial 

Manel Albuicet Bota Julián Horrillo Realització d’un prototip d’un sistema de 
recollida de deposicions de gossos de forma 
automàtica i sense la utilitzar bosses de 
plàstic cuidant així el medi ambient 

Informàtica de gestió 

Daniel Navarro Parejo   
Creació de videojocs per a la plataforma 
Iphone/ Ipad 

Artur Rodriguez Coma A Palacios 

creació d’una empresa de consultoria TI 
especialitzada en ERP que ofereixi serveis de 
consultoria, programació en entorns ERP i 
formacions 

Rafael Liñán Vega 

 

creació d’una plataforma e-learning en un 
entorn web 2.0 que serveixi d’ajut, ampliació 
o reforç pels estudiants d’ESO o 
Batxillerat en aquelles assignatures que 
generalment més costen. 

 

També es presenten als premis Cre@tic els nostres exalumnes Noèlia Ródenas, 
Enginyera Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, i Victor Sancho, 
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió, tots dos assessorats des del CUB. 

 

Empreses creades des de l’EUPMt 

Els alumnes relacionats a continuació, amb l’assessorament i la participació en els 
programes de formació del CUB, han creat la seva empresa o estan en vies de fer-ho: 
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 Narcís Rovira Castellà va guanyar la darrera edició (2009) de l’accèssit al 

millor projecte preincubat al CUB, i dels premis Cre@tic. Està donat d’alta 
com a autònom i està en vies de constituir la seva pròpia empresa 

 Noèlia Rodenas, Enginyera tècnica de Telecomunicacions especialitat 
Telemàtica, va realitzar el projecte final de carrera de streaming. Presenta un 
projecte juntament amb Marcos Rodriguez, estudiant d’Informàtica de gestió a 
la UOC. Projecte centrat en oferir serveis de Streaming Multimèdia amb 
integració de serveis de comunicacions interactius sobre xarxes IP (televisió 
interactiva, Internet i telefonia) adreçat a hotels i residències. També 
ofereixen canal de publicitat per espais públics en establiments. Adjudicada la 
seva instal·lació a la Nau Minguell en un espai privat en format Incubadora. 
Constitueixen la seva empresa el novembre de 2010. 

 Victor Sancho, Enginyer tècnic d’Informàtica de Gestió. Va realitzar el 
projecte final de carrera amb qualificació d’excel·lent centrat en l’adaptació 
d’una aplicació de programari lliure Opentaps a una pime real. És el primer 
software de codi lliure que integra ERP+CRM, porta la comptabilitat, gestió de 
magatzem amb PDA, màrqueting, botiga online integrada i comandes. I la 
seva arquitectura SOA permet una fàcil integració amb altres software.  Ha 
realitzat el projecte empresarial Sereco, que té com objectiu oferir serveis 
basats en eines TIC online d’última generació, punteres al mercat i de codi 
lliure, adreçat a l’empresa PYME. S’ha presentat als Cre@tic amb aquest 
projecte i un altre, Yutuki, com a segon emprenedor. Yutuki és un portal 
d’anuncis de serveis professionals i publicitat per Mataró. 

 Daniel Navarro, Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió, ha participat a la 
tercera edició del Programa Llavor i ha constituït la seva empresa Dolores 
Entertainment, S.L. S’acaba d’instal·lar a la incubadora i participa també als 
Cre@tic 2010 i accèssit 

 Oriol Genisans,estudiant d’últim curs de l’Enginyeria Tècnica en Informàtica 
de gestió i ex soci de Jacobo Pedrosa. Ha creat l’empresa Cetrex, juntament 
amb altre soci, empresa de disseny web, màrqueting on-line i posicionament 
web. Es va presentar a l’edició anterior dels Cre@tic. 

 Lluís Marfany Mazaira, estudiant d’últim curs de l’Enginyeria Tècnica 
d’Informàtica de gestió. Està realitzant projecte empresarial Pardebits de 
disseny web I màrqueting on-line amb la intenció de crear la seva pròpia 
empresa. 

 Esteban Sardañés Lobato i Eduard Bardají Cros, estudiants d’últim curs 
d’Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions especialitat Telemàtica, han 
creat una empresa, amb intenció d’instal·lar-se a la Incubadora TCM, 
dedicada a l’oferta de serveis tecnològics informàtics i telemàtics, disseny de 
projectes de xarxes, disseny de pàgines web, reparació de PCs, etc. 

 

- Sessió de sensibilització per a professors. 17 de novembre de 2009 

Altres activitats relacionades amb l’emprenedoria 

- Xarxa d’emprenedoria universitària 
- Web del CUB 
- Metodologia per a la redacció de casos d’emprenedors. Sessió amb Diego 

Torres.  
- Conferència sobre Universitats Emprenedores. 22 i 23 de març de 2010.  
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DOCÈNCIA 

Titulacions impartides i crèdits impartits per titulació 
 
Durant el curs 2009/2010 s’han impartit les següents titulacions universitàries: 

- Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Electrònica Industrial (titulació en 
extinció) 

- Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 
- Enginyeria Tècnica de Telecomunicació especialitat Telemàtica 
- Graduat en Mitjans Audiovisuals (títol propi UPC) 
- Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
- Grau en Enginyeria Mecànica 
- Grau en Mitjans Audiovisuals 

 
Els Plans d’Estudis s’organitzen de la següent manera: 
 
Enginyeries Tècniques (225 crèdits no-ECTS en 3 anys): 
- 180 crèdits de matèries troncals i obligatòries, que inclouen 16,5 crèdits de Projecte 
Fi de Carrera. 
- 22,5 crèdits d’optatives de l’especialitat, amb dos perfils professionals. 
- 22,5 crèdits de lliure elecció (16,5 crèdits es poden fer amb pràctiques en empreses) 
 
Graduat en Mitjans Audiovisuals (títol propi UPC) (180 crèdits ECTS en 3 anys): 
- 144 crèdits ECTS de matèries obligatòries, que inclouen 15 crèdits ECTS de 
Projecte Fi de Carrera. 
- 18 crèdits ECTS d’optatives. 
- 18 crèdits ECTS de lliure elecció (13 crèdits ECTS es poden fer amb pràctiques en 
empreses) 
 
Graus en Enginyeria (240 crèdits ECTS en 4 anys): 
- 216 crèdits ECTS de matèries obligatòries, que inclouen 24 crèdits ECTS de Treball 
Fi de Grau. 
- 24 crèdits ECTS d’optatives. 
 
Grau en Mitjans Audiovisuals (240 crèdits ECTS en 4 anys): 
- 210 crèdits ECTS de matèries obligatòries, que inclouen 24 crèdits ECTS de Treball 
Fi de Grau. 
- 30 crèdits ECTS d’optatives. 
 
 
Adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior 
 
El curs 2009/2010 s’han implantat els estudis de Grau de l’Escola de Grau en 
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en 
Mitjans Audiovisuals. El curs 2010/2011 implantarem, a més, el Grau en Enginyeria 
Informàtica. Tots ells han tingut la valoració favorable d’ANECA i l’autorització 
d’implantació de la Direcció General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya. 
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Idiomes 
 
Per reforçar l’aprenentatge d’idiomes dels estudiants, l’Escola ha ofert uns cursos 
d’anglès. Els cursos s’han adreçat a tots els alumnes de l’Escola que vulguin millorar 
la seva competència lingüística en Anglès per tal de ser admesos a les universitats 
britàniques si volen aconseguir una titulació BSc o BEng i que els faciliti la seva 
incorporació al món laboral una vegada hagin acabat els seus estudis. 
Alternativament, s’ofereix la possibilitat d’optar a algun títol d’idioma reconegut, com 
ara First Certificate, IELTS  o CAE. En el curs 2009-10 ha hagut un grup de 9 
estudiants que han rebut classes de preparació pel First Certificate English, aprovant 
l’examen 6 d’ells. 
 
Els cursos s’han fet amb professorat universitari altament qualificat i nadius, i aplicant 
una metodologia innovadora amb recursos multimèdia, cobrint l’estudi de les quatre 
habilitats bàsiques, posant especial èmfasi en el domini de la comprensió i de 
l’expressió oral. Es treballa en grups reduïts amb un màxim de 15 alumnes. 
 
L’horari de les classes s’ha organitzat de tal manera que els estudiants poden 
compatibilitzar l’aprenentatge d’anglès amb els seus estudis reglats, i a les mateixes 
aules de l’Escola. A més a més, els cursos s’ajusten al calendari acadèmic. 
 
També es disposa d’un laboratori d’idiomes que ofereix als estudiants la possibilitat 
de reforçar el seu aprenentatge de l’anglès mitjançant un sistema de “self-access”. Es 
disposa d’un software específic per l’autoaprenentatge i tot un seguit d’aplicacions, 
com ara pel·lícules en versió original i websites d’interès. 
 
TFC 
A continuació tenim el llistat de Projectes Fi de Carrera llegits en el curs 2009/2010. 
 

 

ESTUDIANT TITOL PROJECTE 

ETT ALARCÓN GÓMEZ, JORDI APLICACIÓ WEB BORSA DE TREBALL 

ETT ÁLVARO RUBIO, PEDRO 
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y DOMOTYCAS 
MINIMIZANDO COSTES 

ETT ANGULO LERIN, EDUARD VIDEOJOC EN REALITAT  AUGMENTADA 

ETT 
ARAUZO ALMIRÓN, 
VALENTÍN BOTNET 

ETT BUCH FONT, JORDI APLICACIO WEB DE SERMAT 

ETT 
CAPDEVILA BRADINERAS, 
ADRIA Interacció persona-ordinador amb arduino 

ETT DIDIER, MEERT 
DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF AN OPEN-SOURCE NETWORKING 
TESTBED 
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ESTUDIANT TITOL PROJECTE 

ETT DRIES, DE SMET 
DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF AN OPEN-SOURCE NETWORKING 
TESTBED 

ETT JEROEN, NOTERMAN 
PERFORMANCE EVALUATION OF HOME NETWORKING 
TECHNOLGIES 

ETT LOCUBICHE DURAN, ALBERT 
INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS EN UN EDIFICI 
D'OFICINES 

ETT MARTÍ CARRILLO, RICARDO NEGOCIO ON-LINE VERTICAL 

ETT MICHEL, COENE 
PERFORMANCE EVALUATION OF HOME NETWORKING 
TECHNOLGIES 

ETT MORENO VEGAS, RAUL SIMULACIÓN E IMPLEMENTACION DE EFECTOS DE SONIDO 

ETT PORTA ABAD, JOSEP MARIA 
GENERACIÓ DE MAPES DE COBERTURA DE TECNOLOGIES SENSE 
FILS 

ETT RAMOS SORIGUE, VANESSA MAPA ACÚSTIC DE VILASSAR DE MAR 

ETT RODENAS MORENO, NOELIA 
INTEGRACIÓ DE SERVEIS DE COMUNICACIONS INTERACTIUS SOBRE 
XARXES IP 

ETT 
RODRIGUEZ SANSON, 
CARLOS Aplicació Web  ONG 

ETT ROMERO JOTEL, ROBERTO 
Assaig de transmissió de paquets MPEG-2 TS des d'un Servidor DVB-
T amb control remot des del client 

ETT RUIZ LÓPEZ, MARIA ROSA Instalación de los servicios telemáticos en un hotel 

ETT 
RUIZ YUSTE, ALBERT-
GERMÀ Servei WEB pel CCU amb GeoMedia WebMap 6.1 

ETT SAMITIER PARERA, ALBA PROGRAMACIÓ 2D  PER A DISPOSITIUS MÒBILS 

ETI ABRIL SOLIS, ALBERTO 
PREPARACIO D'OFERTA PER A CONCURRÈNCIA A LICITACIÓ PÚBLICA 
: GESTIO DEL SERVEI DE NETEJA 

ETI ALBUICET BOTA, MANUEL CACOUT, UNA NOVA FORMA DE CUIDAR EL MEDI AMBIENT 

ETI 
ÁLVAREZ CASELLAS, 
GABRIEL COLCHÓN CON TECNOLOGÍA ELECTROTÉRMICA TEXTIL 

ETI 
ANGULO CENTURION, JUAN 
JESUS 

DISEÑO DEL SOFTWARE ESPECÍFICO DE UN BIOSENSOR 
ELECTROQUÍMICO 
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ESTUDIANT TITOL PROJECTE 

ETI ASENSIO TORRES, BLAS Aplicacions HMI per PANEL VIEW PLUS amb FACTORYTALK VIEW 

ETI COSTA EXPÓSITO, DAVID ANÀLISIS DE RISCS I ADEQUACIÓ DE MAQUINÀRIA 

ETI 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 
DAVID 

EL PAPEL DEL TERRITORIO EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE 
INNOVACIÓN. LOS DETERMINANTES DEL ENTORNO INNOVADOR 

ETI 
GÓMEZ AUGUSTÍN, JORDI 
JOAN CONTROL PREDICTIU D'UN INVERSOR DE TRES NIVELLS. 

ETI 
GÓMEZ PUIG, FRANCISCO 
JOSÉ 

Diseño de una Metodología para la Implantación de un Sistema de 
Gestión del Conocimiento  en una Organización 

ETI LÓPEZ RODRÍGUEZ, DANIEL 
Tarja microcontroladora per al control de nivells del sistema de 
tancs 

ETI MARFIL CAMUÑAS, RICARD 
Projecte d'Estudi i Realització de Filtres Digitals per a Tractament de 
So 

ETI MARTÍNEZ NÚÑEZ, JUAN 
ANALITZADOR DE LA XARXA ELECTRICA  TRIFÀSICA DE PROPÒSIT 
GENERAL 

ETI MASIMON CLAVERA, LLUÍS Estudi de l'eficiència energètica d'una casa de colònies 

ETI MURLANS MAS, VÍCTOR 
CONTROL DE CLIMATITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ DE L'ESCOLA 
UNIVERSITÀRIA POLITECNICA DE MATARÓ 

ETI ROURE CÓZAR, JOAN DESARROLLO DE PRÀCTICAS DE CONTROL DE MOVIMIENTO 

ETI RUIZ VIVES, ALBERT 
PUESTA EN MARCHA DE  UN INTERRUPTOR BIDIRECCIONAL DE 
POTENCIA CON MOSFET 

ETI VALLS GIMÉNEZ, XAVIER Seguretat en Màquines o processos Industrials 

ETIG 
BARTOLOMÉ LAFUENTE, 
DANIEL NOOSPEND DON'T WORRY , BE HAPPY 

ETIG BARTRÉS JURADO, ENRIC APLICACIÓ WEB:EXLIBRIS 

ETIG CANTENYS AZORÍN, JORDI 
Incidència de les variables meteorològiques en la predicció de la 
pluja 

ETIG CORTÉS VIÑALS, SARA Aplicació multimèdia per a persones amb discapacitat  visual 

ETIG DE LA RICA PALMA, SERGIO DESARROLLO DE UN JUEGO DE ROL CON RPGVX 

ETIG DONOSO DÍAZ, AARÓN DESARROLLO DE UN VIDEOJUEGO CON RPG MAKER VX 
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ESTUDIANT TITOL PROJECTE 

ETIG GARCÍA MASVIDAL, XAVIER XARXA SOCIAL EN APPLE WEBOBJECTS 

ETIG GRANDE MÉNDEZ, DANIEL EMPRESA PERFECTA 

ETIG HERNÁNDEZ TOSAS, ADAM VIDEOJOC D'EDUCACIÓ VIAL 

ETIG JOARES TORRADO, DANIEL IDENTIFICACIÓ MITJANÇANT LA GEOMETRIA DE LES MANS 

ETIG LEDO VENDRELL, XAVIER SERVEI WEB DE DETECCIÓ DE PLACES LLIURES EN TEMPS REAL 

ETIG LLUCH URRUTIA, XAVIER DESARROLLO DE LA   V3 DE  JAVAHISPANO 

ETIG LUNA DÍAZ, SERGIO WEB PAISATGES DEL MÓN 

ETIG MARGALL ESPÍ, CRISTIAN EUPMT:El projecte final 

ETIG MARTÍN CERDÀ, DAVID Google Analytics  per a tothom 

ETIG MARTÍN GONZÁLEZ, SERGIO SOFTWARE PARA  PDA CON FRAMEWORK DE BASE DE DATOS 

ETIG 
MARXUACH ROMERO, 
EDUARD PORTAL IMMOBILIARI AMB STRUTS I IBATIS 

ETIG 
MENCHÓN RODRÍGUEZ, 
MÒNICA CONTROL DE NOTIFICACIONS I GESTIÓ DE DESEMVOLUPADORS 

ETIG 
MUÑOZ GONZÁLEZ, 
EDUARDO Gestión de un club deportivo de fútbol con Power Builder 

ETIG PARDO MONTSANT, XAVIER (Restaurant 2.0) 

ETIG PÉREZ MARTÍN, JAVIER DIGITALITZACIO D' IMATGE  NO RÀDIOLOGICA 

ETIG RODRÍGUEZ COMA, ARTUR 

ANTWORKS:CREACIÓ I POSADA EN MARXA D'UNA EMPRESA 
D'ENGINYERIA I ASSESSORAMENT  EN  SISTEMES D'INFORMACIÓ  
BASATS EN ERP 

ETIG 
RODRÍGUEZ INFANTES, 
DANIEL Joc de conducció automàtica 

ETIG ROGER TORRES, MARC WARCOMRADES-volum II 

ETIG RUIZ PONCE, DANIEL WARCOMRADES:Volum 1 

ETIG SANCHO COMA, VÍCTOR GESTION EMPRESARIAL ONLINE 

ETIG SIRVENT NIEVES, EDUARD DIRECCIÓ TÈCNICA DE SOCIETATDIGITAL.CAT 
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ESTUDIANT TITOL PROJECTE 

ETIG TREGON MUNIESA, ADRIA Juego de Rol usando RIG MAKER 

ETIG VILLARTE CLAPÉS, JUDIT INNOVALLEY LABS STORE 

GMA ÁLVAREZ ROSSELL, DANIEL DIY Música 

GMA BUCH PELLICER, MARC CREACIÓ EMPRESA DE PUBLICITAT :BLTPUBLICITY 

GMA 
CANALEJO OSORIO, 
ALBERTO REALITZACIÓ D'UN PORTAL WEB D'OCI I CULTURA DEL MARESME 

GMA CASTILLÓN GAGO, ORIOL CANÇONS A LA VORA DEL POP 

GMA CHICO CIURANA, FRANCESC DISCRIMINACIÓ LABORAL :LA DIGNITAT PERDUDA 

GMA DALMAU GALCERAN, AINA DOCUMENTAL EN 3D 

GMA DÍEZ PUIG, MAIOL RODATGE  DEL VIDEOCLIP "LAS HERIDAS" 

GMA DUCH CERDÀ, XÈNIA MÀRQUETING PER UNA PIME 

GMA 
GARCÍA GALLARDO, JOSÉ 
ANTONIO Onvideoh Productora Multimedia 

GMA HERRERO LEÓN, FERNANDO EL MARESME Y LA MUSICA 

GMA HIERRO NIN, MARC PREPRODUCCIÓ D'UN CURTMETRATGE D'ANIMACIÓ 3D 

GMA 
LANCHARRO GARCÍA, 
MARINA EFECTES DE LA MÚSICA SOBRE LES SENSACIONS 

GMA LÓPEZ MERODIO, ESTER ANÁLISIS Y REALIZACIÓN DE LOS INFORMATIVOS DE RADIO 

GMA 
MANAU JUANOLA, 
ALEXANDRE CURT DE DIBUIXOS ANIMATS PER LA WEB 

GMA MORENO GALINDO, JAVIER 
CONSOLIDACIÓN DE LA IMAGEN DE UN GRUPO A TRAVES DE UN 
VIDEOCLIP 

GMA NAVARRO FERRI, ARAN CREACIÓ DE CURRICULUMS MULTIMÈDIA 

GMA NOGUÉ RIBAS, SILVIA REALITZACIÓ D'UN CURTMETRATGE 

GMA 
NOGUERAS WAUTERS, 
MAÏTE STUDYUNG-IN BARCELONA.COM 

GMA PARRA PÉREZ, XAVIER RPG MAKER XP. EL RETORN DEL SENYOR DE LA FOSCOR 
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ESTUDIANT TITOL PROJECTE 

GMA PEQUERUL FLORES, CARLOS FOTOXPRESS 

GMA PEREZ CAÑETE, FRANCISCO MUSICA Y EMOCIONES 

GMA PORTERO NÚÑEZ, ADRIÁN e_Music. Discogràfica online 

GMA 
POUSIBET GARCÍA, 
ALEJANDRO REALITZACIÓ D'UNA CAMPANYA PUBLICITARIA 

GMA 
REDONDO GASCO, 
ANTONIO CREACIÓ D'UNA REVISTA DIGITAL 

GMA REINA PAEZ, ADRIA MAGENTA COLOR NEGRO 

GMA ROMERO MORENO, ARAN PRODUCCIÓ MUSICAL CINEMATOGRÀFICA 

GMA RUEDA GARCÍA, ESTHER CREACIO DE LA PÀGINA WEB  DE L'ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BCN 

GMA RUIZ CARMONA, LARA 
ENREGISTRAMENT I MASTERITZACIÓ D'UNA CANÇÓ I EL SEU  
VIDEOCLIP 

GMA TORRADES LÓPEZ, ÓSCAR 
FORMACIÓN DEPORTIVA CON SOPORTE AUDIOVISUAL, Escalada y 
Natación 

GMA VELA HERRANZ, IGNACIO GALILEO Y LOS  TELESCOPIOS 

GMA VENTURA MORALES, SERGI TRIVIAL P.I.R. 

GMA XANDRI CASAS, ALBERT LA RÀDIO LOCAL, COMUNICACIÓ DE PROXIMITAT 

 

 
RECERCA I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT 
 

Publicacions del professorat.  
 

  
Pere Barberan Evaluation of QoS parameters with HomePlug AV in a 

domestic environment;  18th Telecommunications Forum 
TELFOR 2010, Belgrado, Serbia 
 

Virginia Espinosa 
Marcos Faúndez 

 
 
 

Virginia Espinosa, Marcos Faundez-Zanuy y Jiri Mekyska 
“Beyond cognitive signals” Cognitive Computation de 
Elsevier. In press. DOI: 10.1007/s12559-010-9035-6 
 
Virginia Espinosa, Marcos Faundez-Zanuy, Jiri Mekyskya y 
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Joan Fàbregas 
Marcos Faúndez 

Enric Monte, “A criterion for analysis of diferent sensor 
combinations with an application to face biometrics” 
Cognitive Computation. Volume 2, Issue 3 (2010), Page 135-
141. 
 
 
Joan Fabregas y Marcos Faundez-Zanuy “Biometric 
Dispersion Matcher versus LDA” Pattern Recognition, 
Volume 42, Issue 9, pp. 1816-1823 Elsevier ISSN: 0031-3203 
Septiembre de 2009 
 
Joan Fabregas y Marcos Faundez-Zanuy “On-line signature 
verification system with failure to enrol management” 
Pattern Recognition, Volume 42, Issue 9, pp. 2117-2126 
Elsevier ISSN: 0031-3203 Septiembre de 2009 
 
Joan Fabregas y Marcos Faundez-Zanuy “Biometric 
recognition performing in a bioinspired system” Cognitive 
Computation. Springer. pp.257-267. Vol.1 issue 3 Septiembre 
2009. ISSN:1866-9956 (Print) 1866-9964 (Online) 
 

Marcos Faúndez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enric Monte-Moreno, Mohamed Chetouani, Marcos Faundez-
Zanuy y Jordi Solé-Casals “Maximum likelihood Linear 
Programming Data Fusion for Speaker Recognition” 
Speech Communication, Volume 51, Issue 9, September 
2009, Pages 820-830 

Mohamed Chetouani, Marcos Faundez-Zanuy, Amir Hussain, 
Bruno Gas, Jean-Luc Zarader, Kuldip Paliwal “Special issue 
on non-linear and non-conventional speech processing” 
Speech Communication, Volume 51, Issue 9, September 
2009, Page 713 

J. Fierrez, J. Galbally, J. Ortega-Garcia, M. R. Freire, F. 
Alonso-Fernandez, D. Ramos, D. T. Toledano, J. Gonzalez-
Rodriguez, J. A. Siguenza, J. Garrido-Salas, E. Anguiano-
Rey, G. Gonzalez-de-Rivera, R. Ribalda, M. Faundez-Zanuy, 
J. A. Ortega, V. Cardeñoso-Payo, A. Viloria, C. E. Vivaracho, 
Q. I. Moro. J. J. Igarza, J. Sanchez, I. Hernaez, C. Orrite-
Uruñuela, F. Martinez-Contreras, J. J. Gracia-Roche 
“BiosecurID: A Multimodal Biometric Database”. Pattern 
Analysis and Applications. ISSN 1433-7541 Springer. Vol. 13 
Issue 2. Pp. 235-246 , May 2010 

Marcos Faúndez-Zanuy, Jose Juan Lucena-Molina, Martin 
Hagmüller “Speech watermarking: an approach for 
authentication of forensic audio digital recordings” 
Journal of Forensic Sciences. July 2010, Vol. 55 No 4. 
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Pere Tuset 
Pere Barberán 

Josep Maria 
Gabriel 

Léonard Janer 
 

Pere Tuset 
Pere Barberán 
Léonard Janer 

Pp.1080-1087. 

Marcos Faúndez-Zanuy y Juan Manuel Pascual-Gaspar 
“Efficient On-line signature recognition based on Multi-
section VQ” Pattern Analysis and Applications. In press. ISSN 
1433-7541 Springer. DOI: 10.1007/s10044-010-0176-8. 
 
Interconnexión de dispositivos en el hogar con HomePlug 
AV [Article], Pere Tuset, Pere Barberán, Josep Maria Gabriel, 
Léonard Janer. URSI 2010 - XXV Simposium Nacional Unión 
Científica Internacional de Radio, Bilbao, Espanya. 
 
Messenger Visual: A pictogram-based IM service to 
improve communications among disabled people, Pere 
Tuset, Pere Barberán i Léonard Janer (TecnoCampus), 
Esteve Buscà, Sandra Delgado i Nuria Vilà (Fundació 
Maresme), NordiCHI 2010: 6th Nordic Conference on Human-
Computer Interaction, Reykjavik, Iceland. 
 

Grups de Recerca 
 

Grup de Tractament del Senyal 

Aquest grup es va constituir l'any 1995 sense cap membre doctor i amb dedicació 
exclusiva al tractament de veu. Des d'aleshores s’ha incrementat el nombre de 
doctors fins a 4, amb previsió d’augmentar el percentatge de doctors fins al voltant del 
100% dels membres. En aquests anys s’ha fet recerca principalment amb el suport de 
5 projectes consecutius (CICYT/MCYT/MEC) així com projectes Europeus. 

El grau d’expertesa del grup s’ha anat obrint a d’altres temàtiques vinculades amb el 
reconeixement de patrons, amb especial èmfasi en el reconeixement biomètric de 
persones, principalment a partir de cara, mans, veu, firma on-line i empremta dactilar. 
Fins a la present convocatòria no s’han complert els criteris necessaris per a demanar 
el reconeixement de grup de recerca consolidat, tot i haver estat rebent finançament 
continuat a nivell nacional i internacional.  

Actualment, aquest grup té el reconeixement com a Grup de Recerca consolidat per 
part de l'AGAUR de la Generalitat pel període 2009-2013 amb la referència GRC-
1318. 

 

Grup de Coneixement Urbà 

 

Aquest grup està format per dues àrees: la de Gestió Urbana que, juntament amb 
l’Ajuntament de Mataró treballa en el Projecte CCU (Centre de Coneixement Urbà), i 
la d’Acústica. 
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El Centre de Coneixement Urbà de Mataró és un grup de treball generat entre 
l’Escola Universitària Politècnica i l’Ajuntament de Mataró (Servei d’Estudis) ideat per 
extreure coneixement a partir de les dades de la ciutat. 

Les feines que ha fet el CCU fins ara han estat relacionar BBDD, com el Padró 
d’Habitants, el mapa de Mataró, dades de serveis de la ciutat, el Cadastre, i dades 
d’activitat econòmica. La idea és que la informació que se n’extregui ens vingui 
donada en forma de dades gràfiques georeferenciades de manera que tinguem una 
visió global, molt abstracta, i local a l’hora, lligada al territori (illes, parcel·les, portals, 
centres generadors de serveis com ara escoles, centres d’assistència primària, 
centres cívics, etc, locals d’activitats comercials o industrials i altres). 

Es tracta de generar eines d’ajuda a la presa de decisions, que permeten visualitzar 
anàlisis complexes que relacionen tipus de dades diversos, tals com l’estructura física 
de la ciutat (carrers, illes, parcel·les, portals), la població que hi viu, els centres 
proveïdors de serveis i les característiques de les activitats econòmiques que s’hi 
desenvolupen. També permeten fer hipòtesis i simulacions dels diferents escenaris. 

 

L’Àrea d’Acústica està orientada, entre d’altres, a atendre les necessitats dels 
ajuntaments en temes d’acústica ambiental amb la realització de: mapes sònics, 
mapes de capacitat i donant suport al compliment de  les ordenances municipals de 
sorolls i vibracions fent: servei de mesures in-situ, dictàmens sobre denuncies,  
dictàmens de correccions, sistemes d’avaluació predictiva, propostes de correccions 
urbanístiques i avaluació de les correccions dutes a terme. Això comporta la 
realització de mapes sònics i de capacitat, treballs de modelització i simulació, estudis 
d’impacte ambiental i assessorament en el disseny d’infraestructures, formació de 
tècnics, desenvolupament d’instrumentació específica i arquitectura acústica en 
general. 

Aquesta àrea col·labora regularment amb l’Ajuntament de Mataró, la Diputació de 
Barcelona i l’Agència Local d’Ecologia Urbana de Barcelona. 

 

Centre per a la Innovació Tecnològica Aplicada a les Persones, CITAP 

 

L’objectiu del CITAP és generar serveis i productes de base tecnològica per aportar 
solucions adaptades a persones amb dependència i esdevenir un referent en el 
territori en totes les línies relacionades amb l’aplicació d’innovació i de tecnologia, 
orientades a la millora de l’atenció, la integració i la participació de les persones amb 
dependències, tant en l’àmbit de l’educació, com en el de la inserció sòcio-laboral i 
comunitària. 

Els Àmbits de treball del Centre són: la difusió, creació de Xarxa, gestió de la 
informació.,  assessorament, formació i el desenvolupament i gestió de projectes. 
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Participació del professorat en activitats congressuals: conferències 
impartides, presentació de pòsters, ponències o comunicacions. 
 

Salvador Alepuz Calle, J. Rocabert, S. Busquets-Monge, J. Bordonau, S. 
Alepuz, J. Peracaula. “Three-Level Three-Phase Neutral-
Point-Clamped Back-to-Back Converter Applied to a Wind 
Emulator”. European Conference on Power Electronics and 
Applications (EPE’09). pp. 1-10. 8-10 September 2009, 
Barcelona, Spain. ISBN: 978-1-4244-4432-8. 

 
J. Nicolás, J. Rocabert, J. Bordonau, S. Busquets-Monge, S. 
Alepuz, J. A. Martínez, J. Peracaula. “2 Transistors + 2 
Diodes-based PEBB Designed for General Applications in 
Power Electronics”. European Conference on Power 
Electronics and Applications (EPE’09). pp. 1-10. 8-10 
September 2009, Barcelona, Spain. ISBN: 978-1-4244-4432-
8. 
 
S. Alepuz, S. Busquets-Monge, J. Bordonau, P. Cortés, S. 
Kouro. “Control Methods for Low Voltage Ride-Through 
Compliance in Grid-Connected NPC Converter Based 
Wind Power Systems Using Predictive Control”. IEEE 
Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE’09). Vol. 
1, pp. 363-369. 20-24 September, 2009. San José (California), 
USA. ISBN: 978-1-4244-2893-9. 
 
S. Busquets-Monge, S. Alepuz, J. Bordonau. “A Novel 
Bidirectional Multilevel Boost-Buck Dc-Dc Converter”. 
IEEE Energy Conversion Congress and Exposition 
(ECCE’09). Vol. 1, pp. 707-714. 20-24 September, 2009. San 
José (California), USA. ISBN: 978-1-4244-2893-9. 
 
S. Kouro, B. La Rocca, P. Cortes, S. Alepuz, B. Wu, J. 
Rodríguez. “Predictive Control Based Selective Harmonic 
Elimination With Low Switching Frequency for Multilevel 
Converters”. IEEE Energy Conversion Congress and 
Exposition (ECCE’09). Vol. 1, pp. 3130-3136. 20-24 
September, 2009. San José (California), USA. ISBN: 978-1-
4244-2893-9. 
 
S. Rivera, S. Kouro, P. Cortés, S. Alepuz, M. Malinowski, B. 
Wu; J. Rodríguez, “Generalized Direct Power Control for 
Grid Connected Multilevel Converters”. IEEE International 
Conference on Industrial Technology (ICIT’10). Vol. 1, pp. 
1351-1358. 14-17 March, 2010. Viña del Mar, Chile. E-ISBN: 
978-1-4244-5696-3. Print ISBN: 978-1-4244-5695-6. 
 
S. Alepuz, A. Calle, S. Busquets-Monge, J. Bordonau, S. 
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Kouro, B. Wu, “Control Scheme for Low Voltage Ride-
Through Compliance in Back-to-back NPC Converter 
Based Wind Power Systems”. IEEE International 
Symposium on Industrial Electronics (ISIE’10). Vol. 1, pp. 
2357-2362. 4-7 July, 2010. Bari, Italy. ISBN: 978-1-4244-
6391-6. 
 

Pere Barberan 
Léonard Janer 

Pere Tuset 

Interconnexió de dispositius a la llar. Pere Tuset, Pere 
Barberán. Jornades TCM Audiovisuals:Noves tecnologies 
nous negocis. Mataró (Barcelona). 
 
Interconexión de Dispositivos en el Hogar con HomePlug 
AV. Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional 
de Radio (URSI 2010) 
 
La Mosqueta.cat. Portal web de aplicaciones multimedia para 
niños y niñas con necesidades educativas especiales. Nuri 
Vila Rovira, Esteve Buscà Valdé, Marc Iñiguez Sirera, Sandra 
Delgado Cusidó, Pere Baberan Agut1, Leonard Janer García, 
Citap-Mataró (Spain), Fundación El Maresme, Fundación 
Tecnocampus Mataró Maresme, The 14th Biennial 
Conference of the International Society for Augmentative and 
Alternative Communication, ISAAC 2010, Barcelona. 
 
El casal digital. Un portal para trabajar la estimulación 
cognitiva. Nuri Vila Rovira, Esteve Buscà Valdé, Marc Iñiguez 
Sirera, Sandra Delgado Cusidó, Pere Baberan Agut, Leonard 
Janer García, Citap-Mataró (Spain), Fundación El Maresme, 
Fundación Tecnocampus Mataró Maresme, The 14th Biennial 
Conference of the International Society for Augmentative and 
Alternative Communication, ISAAC 2010, Barcelona. 
 
Messenger visual, un servicio de mensajería instantánea 
basado en comunicación aumentativa y alternativa. Nuri 
Vila Rovira, Esteve Buscà Valdé, Pere Tuset, Sandra Delgado 
Cusidó, Pere Baberan Agut, Leonard Janer García, Citap-
Mataró (Spain), Fundación El Maresme, Fundación 
Tecnocampus Mataró Maresme, The 14th Biennial 
Conference of the International Society for Augmentative and 
Alternative Communication, ISAAC 2010, Barcelona. 
 
A mida. Nuri Vila Rovira, Esteve Buscà Valdé, Sandra 
Delgado Cusidó, Pere Baberan Agut,, Sara Cortés, Leonard 
Janer García, Citap-Mataró (Spain), Fundación El Maresme, 
Fundación Tecnocampus Mataró Maresme, The 14th Biennial 
Conference of the International Society for Augmentative and 
Alternative Communication, ISAAC 2010, Barcelona. 
 

Virginia Espinosa Virginia Espinosa Duró, Marcos Faúndez Zanuy y Jiri 
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Marcos Faúndez Mekyska “Different sensor face images study from an 

information theory point of view”. Aceptado para su 
publicación en 3rd COST 2102-EUCOGII International school 
on Toward autonomous, adaptive and context-aware 
multimodal interfaces: theoretical and practical issues, 15-19 
de Marzo, Caserta, Italia 

 

Jiri Mekyska, Virginia Espinosa-Duró y Marcos Faundez-
Zanuy, “Face segmentation: a comparison between visible 
and thermal images” Aceptado para su publicación en 
ICCST 2010, San José, USA. 

Marco Grassi y Marcos Faundez-Zanuy “Template protection 
for security enhancement  of a biometric face 
authentication system”. Aceptado para su publicación en 
WIRN’2010, 20th Italian Workshop on Neural Networks. May 
27-29, Vietri sul Mare, Salerno, Italy 

Jiri Mekyska, Virginia Espinosa-Duró y Marcos Faundez-
Zanuy “Face segmentation in the framework of MCINN 
databases” BIOMET Las Palmas de Gran Canaria, 5-6 julio 
2010  

Marco Grassi y Marcos Faundez-Zanuy “A protection 
scheme for enhancing biometric template security and 
discriminability” Jornadas de reconocimiento biométrico de 
personas, Huesca. 2-3 septiembre de 2010 
 
 

Joan Fàbregas 
Marcos Faúndez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aythami Morales, Miguel Ángel Ferrer-Ballester, Marcos 
Faundez-Zanuy, Joan Fàbregas, Javier Ortega-Garcia, 
Guillermo Gonzalez de Rivera, Javier Garrido “Biometric 
system verification close to “real world” conditions”.  LNCS 
5707 Pp.236-243. Multi-BIO-ID, Madrid Sept. 2009 ISBN: 978-
3-642-04390-1 
 
Miguel Angel Ferrer-Ballester, Joan Fàbregas, Marcos 
Faundez-Zanuy, Carlos M. Travieso-González, y Jesús B. 
Alonso “Hand geometry identification system performance 
versus image acquisition resolution” ICCST’2009  43rd 
anual International Carnahan Conference on Security 
Technology. Zurich 5-8 Octubre 2009. pp.167-171. ISBN: 978-
1-4244-4169-3 
 
Marcos Faundez-Zanuy, Joan Fàbregas, Miguel Ángel Ferrer-
Ballester, Aythami Morales, Javier Ortega-Garcia, Guillermo 
Gonzalez de Rivera, Javier Garrido “Biometric database 
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Marcos Faúndez 

acquisition close to “real world” conditions”. A. Esposito et al. 
(Eds.): COST 2102 Int. Training School 2009, LNCS 5967, pp. 
197–206, 2010. ISBN 978-3-642-12396-2 
 
Marcos Faundez-Zanuy “Digital Watermarking: New Speech 
and Image Applications”. Actas de NOLISP 2009, LNAI 
5933, pp. 84–89, 2010 Springer Verlag. ISBN 978-3-642-
11508-0 
 
ICCST 2009, Zurich, Octubre 2009 
 
3rd COST 2102 INTERNATIONAL TRAINING SCHOOL on 
Toward Autonomous, Adaptive, and Context‐Aware 

Multimodal Interfaces: Theoretical and Practical Issues, 
15‐19 March 2010, Caserta, Italy  
WIRN 2010, Vietri Sul Mare mayo 2010 
 
Jornadas de reconocimiento biométrico de personas, Huesca. 
2-3 septiembre de 2010 
 

  
  

Antoni Satué Assistència al 24 Simposium Nacional de la Unión 
Científica Internacional de Radio (URSI 2009), Santander, 
16-18 setembre 2009 
 
Assistència al 10th Scientific Symposium “Scientific Research 
in Syria & Cooperation Projects with Partner Countries”, 
Lattakia (Syria), 10-12 juliol 2010 

 

 

Direcció de tesis i participació en tribunals 
 

  
Marcos Faúndez Juan Manuel Pascual Gaspar ”Uso de la firma manuscrita 

dinámica para el reconocimiento biométrico de personas en 
escenarios prácticos”. Departamento de informática 
(arquitectura y tecnología de computadores, ciencias de la 
computación e inteligencia artificial, lenguajes y sistemas 
informáticos) Universidad de Valladolid. Directores: Valentín 
Cardeñoso Payo y Marcos Faúndez Zanuy. Tesis depositada 
el 22/10/2009. Fecha de lectura: 25 de enero de 2010. 
Calificación: sobresaliente cum laude por unanimidad. 
 

Participació en el tribunal doctoral de les tesis:  
Róisín Loughran , “Musical Instrument Identification with 
Feature Selection Using Evolutionary Methods” 15/10/09 
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Universidad de de Limerick, Irlanda (actué como “external 
examiner”) 
 
Judith Liu Jimenez, “Hardware/Software Architectures for 
Iris Biometrics” 11/1/10, Universidad Carlos III 
 
 

Altres activitats de transferència (estudis, informes, assessoraments...) 
  

Pere Barberan Gigaconnectity Lab:Laboratorio de tecnologías de 
conectividad a 1 Gpbs. Subprograma Avanza I+D del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (expedient TSI-
020100-2009-294), conjuntament amb l’empresa Gigle, el 
Centre Tecnològic Gradiant i la Fundació TCM Audiovisual. 
 
2 ajuts Caixa Manresa.  
 - Sistema de rehabilitación del caminar con feedback 
multimedia para personas con Parálisis Cerebral. 
 - Messenger Visual. 

 

 

Organització d’activitats congressuals: conferències, jornades, seminaris, 
cursos (indicació de participants i d’assistents) 
 

Salvador Alepuz Co-organitzador de la Special Session “Grid connected 
renewable energy power conversion systems” en el IEEE 
International Conference on Industrial Technology (IEEE 
ICIT). 14-17 de març de 2010. Valparaíso, Chile. 

Salvador Alepuz Co-organitzador de la Special Session “Advanced Topologies, 
Modulation, Synchronization, and control techniques for grid-
connected power converters” en el IEEE International 
Symposium on Industrial Electronics. 4-1 de juliol de 2010. 
Bari, Italia. 
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FORMACIÓ PERMANENT 

Programes organitzats i/o impartits.  
 

Curs Dates Responsable Hores Estudiants 
Microrobòtica 1 al 12 de 

juliol de 2010 
Club de 
robòtica i 
automàtica 
EUPMt 

24 11 

Cisco CCNP 
(online) 

Octubre 2009-
juny 2010 

Pere Barberan 300 10 

Anglès First 
Certificate 

25 de gener al 
9 de març de 
2010 

Juan García 21 12 

Gestió de 
Seguretat 
informàtica i 
hacking de 
sistemes 

Maig – juny de 
2010 

CETEMMSA 36 15 

Cisco CCNA 
(online) 

Octubre 2009-
juny 2010 

Pere Barberan 300 7 

SQL Oracle Abril de 2010 Alfons Palacios 30 16 
 

 

SERVEIS UNIVERSITARIS 

Servei de Biblioteca/CRA  
 

Les dades que permeten avaluar el funcionament del servei estan vinculades al 
nombre d’usuaris, la consulta de documents, el préstec, així com els dies que ha estat 
obert. 

En aquest sentit, es presenta una estadística del funcionament del curs 2009-2010 
amb l’anàlisi dels indicadors descrits anteriorment, així com una anàlisi comparativa 
dels cursos precedents. D’aquests indicadors en destaca el manteniment del nombre 
de préstecs reals de documents i l’augment dels usuaris del servei, com ve essent 
una tendència habitual. Pel que fa a la consulta, cal destacar que la manera de 
comptabilitzar aquest indicador és diferent, per la qual cosa aporta un resultat no 
comparable amb altres cursos. Així mateix la valoració de la consulta de documents 
per part dels usuaris no és fiable del tot, perquè alguns usuaris retornen les obres 
consultades a les prestatgeries i impedeixen la seva comptabilització. 
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Comparativa amb cursos precedents 

 

Curs 2007/08 Curs 2008/09 Curs 2009/10 

 Professors Estudiants Professors Estudiants Professors Estudiants 

Usuaris 
reals 

 

183 

 

5589 232 6427 323 6676 

Total 5772 6659 6999 

       

 Curs 2007/08 Curs 2008/09 Curs 2009/10 

 Consultes Préstecs Consultes Préstecs Consultes Préstecs 

Moviment 
del fons 1478 990 570 981 508 1014 

Total 2468 1551 1522 

       

 Curs 2007/08 Curs 2008/09 Curs 2009/10 

Dies servei 202 208 209 

 

 

Adquisicions  98 

 

 

Avaluació del servei 

 

Des del curs 2008-2009 la Biblioteca de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró 
s’ha integrat al servei de Biblioteques i Documentació de la UPC. I ha estat durant el 
curs 2009-2010 que s’ha treballat per la integració en el nou TCM d’aquest servei. 

D’aquest curs se’n destaca la necessitat de preparar el trasllat al nou edifici, la qual 
cosa ha requerit el fet de tancar el servei als usuaris des del 2 de juliol de 2010 fins a 
l’obertura al nou edifici el 13 de setembre, i també la incorporació per primera vegada 
al catàleg de l’EUPMT de documents en format audiovisual, específicament 
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pel·lícules cinematogràfiques en format DVD de suport als estudiants del graduat en 
mitjans audiovisuals. 

 

La Biblioteca de l’EUPMT continua oferint un catàleg de serveis que s’ajusta al que 
una biblioteca universitària hauria d’oferir: 

 

• Catàleg: els documents que pertanyen a la politècnica de Mataró estan 
integrats al catàleg de la UPC, i es poden consultar mitjançant l’adreça 
http://cataleg.upc.edu/search*cat/X 

• Préstec: el préstec de documents segueix la normativa de la UPC, i en destaca 
entre d’altres, el fet que el període de préstec dels documents de bibliografia 
docent ha augmentat a 10 dies per document, mentre que anteriorment era de 
7. 

• Préstec de documents no EUPMT: els usuaris que vulguin documents que no 
pertanyin a l’EUPMT però sí a qualsevol biblioteca UPC, poden rebre els 
documents sol·licitats sense cost.  El període i les condicions de préstec són les 
mateixes que si el document pertanyés a l’EUPMT. Així mateix, es poden 
sol·licitar també documents a altres institucions que no siguin la UPC, però en 
aquest cas l’operació pot tenir un cost final per a l’usuari. 

• Col·lecció digital: des dels ordinadors de la xarxa de l’EUPMT es pot accedir a 
tota la col·lecció de recursos electrònics que contracta la UPC. Aquesta 
col·lecció inclou bases de dades, revistes electròniques, etc. 

• Autogestió de renovacions: des del catàleg, i prèvia identificació, els usuaris 
poden gestionar-se renovacions de documents, fer reserves o modificar les 
seves dades personals. 

• Dipòsit de treballs de curs: progressivament s’estan incorporant els Projectes 
de finals de curs dels alumnes, si es compta amb la corresponent autorització 
dels seus autors, en un entorn virtual de consulta. Des de l’adreça 
http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/6290 es poden consultar els 
títols que ja s’han incorporat a aquest repositori de documents. En destaca 
especialment la incorporació dels projectes de final de carrera que s’ha originat 
en els estudis del graduat de mitjans audiovisuals. 

 

Servei d’Orientació a l’Estudiant  
 

Hi ha una gran diversitat d’activitats d’aproximació als centres, responent a les 
diferents formes de treballar que hi ha a la secundària. Tot i així, enguany s’ha 
apostat clarament pel format de tallers LINNK, organitzant jornades formades per 
dos tallers més la presentació de l’Escola. 

Activitats LINNK.  

Tallers destinats a alumnes de secundària. Enguany s’han realitzat 21 tallers i 6 
conferències i s’han assessorat 7 treballs de recerca de batxillerat 

Total: 16 centres 

 

http://cataleg.upc.edu/search*cat/X�
http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/6290�
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Visites als centres.  

Normalment es visita el centre en l’hora de tutoria, i s’exposen els estudis de 
l’EUPMt i els principals avantatges d’estudiar-hi.  

 

Total:  21 centres de Batxillerat 

 9 centres de CFGS 

 

Servei d’Informàtica  
 

Després d’una adaptació de dos anys de durada, el curs 2009-2010 ha estat el primer 
en el qual la gestió acadèmica i la docència s’han realitzat plenament en el sistema 
PRISMA de la UPC, el qual permet una millor integració a l’entorn universitari en 
comparació amb l’anterior sistema informàtic propi de l’EUPMT. Sota aquest sistema, 
estudiants, professors i personal administratiu disposen de les mateixes eines 
informàtiques que en la UPC. 

Des del punt de vista de la gestió acadèmica, el sistema PRISMA facilita l’obtenció 
d’informes, cerques, llistats, etc, eines per al dia a dia de l’Escola, en un format idèntic 
al de la UPC. De cara als estudiants, dins de PRISMA es troba el servei e-Secretaria, 
on poden consultar els expedients, fer sol·licituds electròniques i altres gestions. 

Des del punt de vista docent, el suport informàtic a estudiants i professors es realitza 
amb la plataforma Atenea, sobre el sistema MOODLE de gestió de cursos de 
distribució lliure, integrat també a la UPC. Aquesta plataforma és molt flexible i permet 
ser configurada per cada professor segons les necessitats docents de cada 
assignatura. 

Per finalitzar aquest apartat, esmentar que des del curs 2008-2009 la Biblioteca de 
l’Escola Universitària Politècnica de Mataró està integrada al servei de Biblioteques i 
Documentació de la UPC. 

 

Associació d’Estudiants  
 

L’Associació d’Alumnes, un cop més, ha intentat estar sempre al costat dels 
estudiants per informar-los i ajudar-los en tot el possible. 

L’objectiu  primordial de l’Associació d’Alumnes es concreta en donar un servei de 
suport als estudiants, resolent dubtes que van sorgint durant el curs com ara què han 
de fer, on s’han de dirigir i amb qui han de parlar en cas de tenir qualsevol reclamació 
o suggeriment.   

 Per altra banda, l’Associació és present en tots els òrgans de govern de l’escola per 
tal que els alumnes puguin tenir el màxim de possibilitats d’expressar-se dintre dels 
diferents òrgans que regeixen la universitat. 



MEMÒRIA 2010 58 

 
 Entre altres accions portades a terme, han col•laborat en l’organització d’importants 
esdeveniments, ja tradicionals dins l’Associació, com ara el Fòrum del Treball, on 
aquest any van participar més d’una trentena d’empreses de diferents sectors, i en el 
que els alumnes han pogut conèixer aquestes empreses, parlar-hi i lliurar-les-hi el seu 
currículum. I, donat que es tracta d’una associació d’estudiants, no podien faltar les 
festes, entre elles: la festa del Relleu i, aquest any en concret, la festa de comiat de 
l’antic centre universitari per donar la benvinguda al nou Tecnocampus.  

 A més, aquest any han proposat noves activitats per realitzar a l’Escola, com ara un 
concurs de fotografia, l’emissió de ràdio EUPMT destinada als alumnes del Graduat 
en Mitjans Audiovisuals o la creació de grups d’estudi pels períodes d’exàmens així 
com facilitar el servei de biblioteca durant el cap de setmana.  

 

 

 

 A continuació es fa un resum de les activitats realitzades en el curs 2009-20010: 
  
Festes: 
-          Festa del Relleu al Clap 
-          Festa de Comiat  al Clap 
 
Activitats: 
-          Setmana cultural                                                                      
-          Realització de l’orla                                                      
-          Participació amb l’esport Universitari dintre de la lliga UPC. 
-          Fòrum del Treball 
 
Servei de Tutories  
 

El servei de tutories de l’EUPMt pretén facilitar que l’estudiant de la Politècnica de 
Mataró pugui treure el màxim profit dels serveis que aquesta Universitat li ofereix. 
Aquest objectiu té dues vessants: 

− informació respecte a aquests serveis en el moment en què puguin ser 
d’utilitat a l’estudiant 

− seguiment de l’activitat acadèmica de l’estudiant 
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Tots els estudiants disposen d’un tutor/a des del primer dia de classe. Els estudiants 
omplen unes enquestes cada quadrimestre amb la valoració que fan dels tutors/es. 
Els resultats de l’enquesta en el curs 2009/2010 han estat els següents (valoracions 
sobre 10): 

 Tardor Primavera 

El tutor/a m’ha ofert el seu suport en el moment 
de la matrícula 

7,4 8,6 

El tutor ha estat pendent de la meva evolució i 
s’ha preocupat per mi 

6,4 7,3 

 

El percentatge d’ús del servei ha estat d’un 55% (tardor) / 61% (primavera). 

 

QUALITAT 
 
Destaquem tres nivells d'actuació en aquest àmbit: 
 
Adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior 
 
Durant el curs 2009/2010 es va presentar a ANECA el Grau en Enginyeria Informàtica 
que va rebre verificació positiva en data 29 de juliol de 2010. 
 
Aquest Grau també va rebre el vist-i-plau de la Direcció General d'Universitats de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Avaluació institucional de AQU Catalunya als centres adscrits 
 
El mes de setembre de 2008, AQU Catalunya va iniciar un procés d’avaluació 
institucional dels centres adscrits de les universitats catalanes. AQU Catalunya va 
decidir que el nostre centre participava en la segona fase d’avaluació, que s’estenia 
des del mes de març fins el mes d’octubre de 2009. 

Un comitè intern va redactar un autoinforme, que es va presentar a AQU Catalunya i 
del qual es va informar a la Comissió Permanent de l'Escola en la reunió de l'1 de 
juliol de 2009. 
 
Els dies 29 i 30 de setembre de 2009 un Comitè Extern va fer una visita a l'Escola per 
contrastar les dades d'aquest autoinforme amb entrevistes amb els diferents 
col·lectius de la comunitat universitària. En data 13 de novembre varem rebre 
l’informe final al qual vam presentar algunes al·legacions. Finalment, en data 14 de 
desembre de 2009 ens van enviar l’informe definitiu amb un resultat de l’avaluació 
“Substancialment satisfactòria”. 
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Sistema de Gestió de la Qualitat (AUDIT) 
 
Durant el curs 2009/2010, AQU Catalunya va anunciar la convocatòria del Programa 
AUDIT corresponent a l’any 2010 que com a novetat permetia la participació de 
centres adscrits i de fundacions d’universitats catalanes amb responsabilitat en 
programes formatius d’educació superior. En data 12 de febrer de 2010 l’Escola va 
sol·licitar la participació en aquest programa. 

 

El sistema de gestió de la qualitat de l’EUPMt està documentat en un Manual de Qualitat 
i diversos processos, estructurats seguint les directrius establertes per les agències de 
qualitat ANECA i AQU en el seu programa AUDIT: 

− Definició de política i objectius de qualitat de la formació  
  

− Garantia de la qualitat dels seus programes formatius     
− Definició de perfils d’ingrés/graduació i admissió    

  
− Suport i orientació als estudiants     

  
− Metodologia d’ensenyament i avaluació      
− Gestió de la mobilitat de l’estudiant       
− Gestió de l’orientació professional      

  
− Gestió de les pràctiques externes      

  
− Gestió d’incidències, reclamacions i suggeriments     
− Definició de les polítiques de PDI i PAS     

  
− Captació i selecció de PDI i PAS      

  
− Formació de PDI i PAS        
− Avaluació, promoció i reconeixement del PDI i PAS     
− Gestió i millora dels recursos materials       
− Gestió i millora dels serveis        
− Recollida i anàlisi dels resultats      

  
− Publicació d’informació i rendició de comptes sobre els programes formatius 

   
 

Aquest sistema de qualitat gira entorn de tres eixos: planificació i documentació del 
sistema, execució del pla de qualitat i avaluació dels resultats obtinguts, la qual cosa 
permet introduir les millores que siguin adients dins del sistema. 

El mes de juny de 2010 vam presentar aquest sistema a la UPC i aquesta a AQU 
Catalunya, de la que estem en espera de la valoració que en fan. 
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EEssccoollaa  UUnniivveerrssiittààrriiaa  ddeell  MMaarreessmmee  

CCuurrss  22000099--22001100  

 

PRESENTACIÓ 
 

Si en l’escrit de presentació de la Memòria de l’any passat definíem el curs 2008-2009 
com un curs de transició, el curs 2009-2010 que ara volem rememorar en aquestes 
pàgines, molt be podríem definir-lo com un curs de “final d’etapa” perquè, tal com 
explicaré en el que segueix, ha estat en aquest curs que s’ha produït l’acabament de 
moltes situacions que fins ara eren consubstancials de l’EUM des de la seva creació 
l’any 1994. D’altra banda, el curs 2009-2010 ha estat també de transició, atès que 
aquestes situacions que podem donar per acabades en la trajectòria històrica de 
l’EUM, han estat substituïdes per altres de noves que marcaran sens dubte 
l’esdevenir de l’Escola. Sempre podrà dir-se que hi ha un abans i un després del curs 
2009-2010, el final d’una etapa i el començament d’una altra que, segons tots els 
auguris, promet ser fins i tot més fructífera que l’anterior. 

 

L’edifici del Passeig Callao 

A l’hora de recordar les coses que en aquest curs deixem enrere voldria començar 
per l’edifici que durant tants anys ha albergat l’EUM, l’edifici de l’antic club Nàutic de 
Mataró, situat en un lloc privilegiat, gairebé enganxat a la platja i amb unes 
magnífiques vistes, un edifici que, de mica en mica i malgrat no fos concebut per 
acollir un centre universitari, es va anar configurant de tal manera que hom podria 
pensar que sempre hi havia hagut en el seu interior aules ben equipades, despatxos 
per a professors, una biblioteca moderna, serveis, sales de reunions, tecnologia 
puntera, sala d’actes, preincubadora de projectes,... I per fora, un vell edifici, vetust i 
atrotinat, amb una piscina buida, un bar ben peculiar sobre l’arena de la platja, una 
torrassa inaccessible que semblava feta per espiar aquells que s’acostessin de mar 
enllà, una magnífica terrassa per anar-hi amb la família a veure els focs artificials de 
la festa major, les  finestres que no tancaven i grinyolaven de mala manera quan hi 
havia llevantades, accessos enfangats després de dies de pluja, amb muntanyes de 
fang que a vegades impedien l’accés a l’aparcament, ... 

Se’n podrien dir moltes coses d’aquest edifici, de les seves comoditats i incomoditats, 
de tot allò de modern que contenia i de tot allò d’antiquat, de la seva arquitectura una 
mica decadent però encara atractiva, però sigui què sigui allò que recordarem els qui 
hem passat per allà –estudiants, professorat, personal d’administració i serveis- segur 
que per a tots serà un record entranyable, d’aquells que, malgrat tot, ens provocarà 
un cert enyorament. És per això que he volgut dedicar aquestes primeres ratlles a 
recordar-lo i retre-li, així, un petit homenatge. 
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L’oferta formativa 

El curs 2009-2010 es va posar en marxa sense incidències i tal com estava previst, el 
nou Grau de Turisme i Gestió del Lleure en substitució de la Diplomatura de Turisme. 
Per contra, no es va poder posar en marxa el Grau d’Empresa que s’havia presentat a 
l’Agència estatal ANECA per a la seva verificació. A finals de juliol, aquesta Agència 
va emetre un informe negatiu a la proposta presentada al·legant que el Pla d’Estudis 
coincidia excessivament amb altres Plans d’Estudis que la Universitat Pompeu Fabra 
impartia en el seu centre propi. A partir d’aquí, va haver de prendre’s la decisió de 
treballar per aconseguir un major grau de diferenciació, o be treballar en una nova 
proposta, molt mes novadora i que posicionés l’EUM amb una oferta singular i 
diferenciada de la resta. Amb el suport de la Presidència i Direcció General de TCM, 
es va optar per aquesta segona opció, i és així que l’equip de direcció de l’EUM, amb 
el suport i assessorament de persones i entitats externes i, molt especialment, de la 
mateixa UPF, es va posar a treballar en el Grau d’Administració d’Empreses i Gestió 
de la Innovació que, finalment, va ser aprovat per ANECA el mes de maig de 2010 en 
les dues modalitats en què s’havia formulat: presencial i semi presencial. 

Amb aquest nou Grau i amb el de Turisme i Gestió del Lleure, l’EUM aconsegueix una 
diferenciació respecte de les ofertes d’estudis d’Empresa i Turisme actualment 
existents, l’un posant èmfasi en la Gestió de la Innovació, i l’altre en la Gestió del 
Lleure, dos àmbits en els quals es requereixen persones ben preparades a banda de 
la necessària formació generalista que, també, hauran d’adquirir els futurs graduats. 

A més del nou Grau, a l’EUM es va estar treballant en dues propostes de Màsters 
Universitaris: el Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació i el Màster 
Universitari en Gestió de Destinacions i Equipaments d’Oci i Turisme, pensats per 
donar una formació professionalitzadora i especialitzada a graduats, diplomats, 
llicenciats o enginyers que desitgin aprofundir en aquests àmbits. Les dues propostes 
també van ser verificades positivament per ANECA el mateix mes de maig que el 
Grau. 

És de rebut reconèixer aquí el suport i assessorament de persones i entitats per 
confeccionar les propostes de Plans d’Estudis d’ambdós Màsters, entre les quals 
destaca la Dra. Itxaso del Palacio, que és qui va donar la idea i directrius per a una 
proposta novadora i reconeguda internacionalment per a la impartició del Màster en 
Emprenedoria i Innovació.  

 

Els estudiants 

El curs va començar amb una matrícula de 397 estudiants, dels quals només 87 eren 
de nou accés, una xifra inferior a la prevista. Les causes d’aquesta davallada han 
estat analitzades detingudament i se n’apunten dues com a més destacades. D’una 
banda, pel que fa als estudis d’Empresa, el retard en la comunicació i promoció de 
l’oferta definitiva – atès que no es disposava de la verificació d’ANECA de la proposta 
inicial de Grau d’Empresa presentada- i el fet d’haver de canviar l’oferta justament al 
mig del procés de preinscripció universitària, havent de tornar a oferir al setembre els 
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antics estudis de diplomatura. D’altra banda, s’apunta una causa de caràcter més 
general i conjuntural, com és el fet de ser un any de múltiple oferta en el sistema 
universitari, de l’antiga i la nova, coexistint velles titulacions amb les derivades de la 
reforma, amb un panorama general d’incertesa i desconcert entre els estudiants que 
accedien a la Universitat.  

Pel que fa als estudis en règim nocturn, la davallada seguia la tendència ja observada 
els cursos anteriors, la qual cosa corroborava la necessitat de reformar aquest règim 
amb una modalitat més novadora com és la de semipresencialitat, especialment a 
partir del pròxim curs en què les titulacions s’allarguen un curs més. 

Al Grau de Turisme i Gestió del Lleure, la forta davallada s’explica, a banda dels 
aspectes conjunturals, a la multiplicitat d’oferta d’aquests estudis, del tot 
desproporcionada tenint present la demanda general a Catalunya i, també, a no haver 
sabut explicar suficientment be els elements diferenciadors de l’EUM respecte dels de 
la resta d’oferta. Ambdues explicacions són perfectament factibles si tenim en compte 
la recuperació de la matrícula a Turisme – i, també al Grau d’AdE- que hem tingut 
aquest curs un cop resoltes aquestes mancances. 

Pel que fa als titulats, el mes de febrer es va celebrar la festa de Graduació de la 
promoció d’estudiants que havien acabat els seus estudis el curs anterior. Per primera 
vegada la celebració es va fer de manera conjunta amb els titulats de l’Escola 
Universitària Politècnica de Mataró, en una festa lluïda que va comptar amb 
l’assistència de prop d’un miler de persones entre graduats i familiars que els 
acompanyaven. Al llarg de l’acte, l’EUM va distingir les empreses....... pel seu suport i 
col·laboració, sobretot a l’hora d’acollir estudiants en pràctiques. 

A principis de curs es va procedir a l’elecció dels delegats i sotsdelegats de curs 
constituint el Ple de Delegats de l’Escola. Al llarg del curs, el Ple de Delegats s’ha 
incorporat a les reunions de Junta de Direcció a les quals estaven convocats –una per 
trimestre- i val a dir que les seves aportacions han estat essencials per millorar 
aspectes organitzatius i de funcionament de l’Escola. Tots ells i elles van exercir la 
representació dels seus companys i companyes amb responsabilitat i d’una manera 
dialogant i proactiva. 

 

El professorat 

Les actuacions sobre la plantilla de PDI s’han seguit centrant en els dos objectius 
que, de manera ininterrompuda, hauran de seguir essent els objectius principals dels 
pròxims anys: d’una banda, aconseguir el nombre de professorat doctor i de doctor 
acreditat que assenyala l’actual legislació i, d’una altra, consolidar nou professorat 
amb dedicacions completes a l’EUM, d’acord, també, amb la legislació vigent i a les 
noves necessitats organitzatives. Cap al final de curs, a aquests objectius se’n va 
sumar un tercer com a conseqüència de l’aprovació del Grau d’Administració 
d’Empreses i Gestió de la Innovació: augmentar el professorat especialitzat en la 
nova temàtica que, a partir d’aquest moment s’havia de convertir en l’eix vertebrador 
de les activitats de l’Escola: l’Emprenedoria i la Innovació. 
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Pel que fa a les xifres de professorat amb el títol de doctor, les expectatives continuen 
essent bones, ja que el percentatge de doctors sobre el total de professorat 
(comptabilitzats ambdós col·lectius en els seus equivalents a dedicació completa) ja 
s’acostaven al 50% al final de curs (i se supera en l’inici de l’actual) i, a més a més, 
cal tenir en compte el professorat que està actualment en fase de realització de la tesi 
doctoral. En canvi, les perspectives no són tan bones pel que fa al nombre de 
professorat acreditat (un lector i dos col·laboradors) tot i que a tres anys vista és molt 
possible que s’assoleixi el percentatge requerit. 

Una altra actuació ha estat la consolidació a dedicació completa del professorat que 
està exercint càrrecs de gestió a l’EUM. Aquest fet ha comportat una millora 
substancial de la qualitat de la gestió, atesa l’àmplia disponibilitat de caps d’estudis i 
coordinadors en la seva dedicació al centre. 

Cap a final de curs, l’EUM ha estat treballant, conjuntament amb els altres centres 
universitaris de TCM, en la confecció d’una proposta de carrera acadèmica que 
contempla el desplegament de categories basades en els mèrits del PDI i la definició 
de les dedicacions d’acord amb la quantitat i qualitat de la feina docent, de recerca i 
de gestió.  

 

El personal d’Administració i Serveis 

Per aquest personal, el curs 2009-2010 ha significat, de manera més pronunciada 
que per al PDI, un curs de final d’etapa. Durant tot el curs ha estat treballant per una 
integració a TCM que, per a ells, tindria efectes més notoris que el mer trasllat 
d’edifici. Efectivament, per al PAS de l’EUM, la integració i trasllat significava, també, 
canviar de dependència orgànica i funcional, la qual cosa ha generat entre ells 
moments d’incertesa per la manca de definició d’alguns aspectes organitzatius de 
TCM que s’anirien perfilant de mica en mica i durant tot el curs fins que TCM va 
anunciar el “Mapa de Llocs de Treball” que es posaria en marxa el pròxim curs . Si 
fins ara la seva dependència era únicament de la direcció de l’EUM, per a la majoria 
d’ells el canvi significava entrar a formar d’un nou engranatge que implicaria haver de 
compartir tasques i responsabilitats amb persones provinents de les altres estructures 
organitzatives de TCM. Val a  dir, però, que un cop posat en marxa el present curs 
2010-2011 a les noves instal·lacions, el PAS ha complert amb escreix amb les 
expectatives que sobre ell s’havien generat i la integració de tots ells en els nous rols 
que els demanava la institució ha estat del tot satisfactòria. 

 

Les relacions amb persones, empreses i entitats externes 

D’entre les relacions que l’EUM ha mantingut aquest curs que ara rememorem, 
caldria destacar les mantingudes amb la Universitat Pompeu Fabra. Davant la 
incertesa generada per l’informe desfavorable d’ANECA a la proposta del Grau 
d’Empresa de l’EUM, tant des del rectorat com des de la Facultat d’Economia i 
Empresa com des del Departament d’Empresa d’aquesta universitat, s’ha rebut el 
màxim suport i assessorament en les gestions per a configurar i sotmetre a aprovació 
una nova proposta de Grau. És de justícia mencionar les persones que, de manera 
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més directa, van exercir aquest suport incondicional: el vicerector Dr.  Josep Eladi 
Baños, el degà de la Facultat, Dr. Albert Carreras, el Dr. Oriol Amat del Departament 
d’Empresa i el Sr. Pau Solà i la Sra. Marina Muñoz del CQUID. Valgui novament en 
aquestes línies l’agraïment per les seves sempre encertades intervencions en tot 
aquest afer. També per a la confecció de la Memòria del nou Grau ens van ser de 
gran ajut els consells i coneixements sobre el tema d’Innovació que ens van 
proporcionar des de la Universitat de Mondragón. 

Per al Màster Universitari d’Emprenedoria i Innovació es van rebre, també, molts 
suports que és de justícia destacar. D’una banda, per a la confecció de la proposta de 
contingut i format, es va comptar amb el Sr. Josep Piqué, director de 22@ i amb la 
Dra. Itxaso del Palacio, que podríem considerar gairebé com la ideòloga d’aquest 
projecte totalment innovador entre l’oferta de Màsters de l’Estat espanyol. No 
assenyalo cap més persona o entitat perquè van ser moltes les que hi van intervenir 
en major o menor grau a l’hora d’assessorar-nos o posar-se a la nostra disposició per 
a la impartició de la docència. En la Memòria de l’any que ve hauran de ser 
destacades amb tot el mèrit i reconeixement que es mereixen, ara, però, només he 
destacat les que van ser decisives en la definició i confecció de la Memòria del 
Màster. 

Pel que fa al Màster Universitari de Gestió de Destinacions i Equipaments d’Oci i 
Turisme es va comptar amb la col·laboració, també entre d’altres, del Dept. 
d’Economia de la Universitat Rovira i Virgili. 

Aquest any mereixen un lloc destacat en aquest escrit de presentació les entitats i 
empreses que han donat suport a l’EUM, no només per les seves aportacions en 
l’àmbit de l’assessorament o per haver acollit estudiants en pràctiques sinó, sobretot, 
per les aportacions econòmiques que han fet a mode de beques i ajuts a la matrícula, 
tant a estudiants de Grau com, de manera molt destacada, en el Màster Universitari 
d’Emprenedoria i Innovació. Tot i que seran esmentades més endavant, és de rebut 
fer-ho, també, en aquest apartat de la Memòria: Caixa Laietana, Procter &Gamble, 
Bioibérica, Metalogenia, Beiersdorf, Star Tèxtil, Kritter, Finques Pous, Conserves 
Dani, Aquahotel i Golden Hotels. El total de les aportacions va pujar als 58.000 euros. 

 

Els òrgans de govern, gestió i representació 

Durant el curs es va constituir per primera vegada la Comissió de Govern de l’Escola, 
màxim òrgan de govern establert en el nou conveni d’adscripció signat entre la nova 
entitat titular, la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, i la universitat d’adscripció, 
la UPF. Els professors que van ser escollits per representar els PDI en aquest nou 
òrgan van ser el Sr. Joaquim Rios i el Sr. Josep Ma. Raya. El Dr. Tomàs de Montagut, 
que durant tants anys havia estat el representant de la UPF a l’EUM, va ser substituït 
pel Dr. Josep Fargas, secretari general i coordinador de centres adscrits de la UPF.  

Per la seva banda, la Junta de Direcció, ja constituïda el curs anterior, va continuar 
les seves tasques amb la mateixa distribució entre els seus membres. Just a finals de 
curs, es va designar el Dr. Josep Ma. Raya responsable, també, de la Qualitat, amb la 
posta en marxa dels mecanismes que han de permetre dur a terme les avaluacions 
de qualitat preceptives i inherents al desplegament dels nous títols. La professora 
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Màrian Buil i el Dr. Blasco van assumir, també, les coordinacions dels Màsters 
vinculats als àmbits d’Empresa i Turisme respectivament. Les actes d’informacions i 
acords han estat puntualment posades en coneixement de tot el personal de l’EUM a 
través de la xarxa interna. 

El Claustre es va reunir dues vegades l’any, una vegada durant el primer trimestre i 
una altra al tercer trimestre. En ambdues ocasions es va comptar amb una nombrosa 
assistència de personal, tant de PDI com de PAS, la qual cosa permet constatar la 
implicació i compromís de tots ells ens els afers de l’Escola. 

Durant el curs es van constituir, també, altres òrgans de govern, gestió o participació 
de l’entitat titular en els quals l’EUM hi té representació. La directora es va incorporar 
a la Junta de Direcció de TCM, la directora i el Dr. Blasco –escollit pel PDI- van entrar 
a formar part del Consell Sectorial de l’Àrea d’Universitats, Recerca i 
Desenvolupament de TCM; el Dr. Raya es va incorporar a les comissions de Recerca 
i Formació Permanent; la Cap d’estudis, Dra. Masferrer a la comissió Acadèmica i a la 
d’Espais i Equipaments; i la professora Màrian Buil va continuar essent la 
representant de l’EUM en totes aquelles actuacions transversals destinades al foment 
de l’Emprenedoria. Tot plegat, i malgrat la distància que ens separava de la resta de 
centres i estructures de TCM, moltes de les actuacions d’aquest curs ja han estat 
adreçades per configurar un ens comú, aglutinador de les diferents cultures, alhora 
que amb la suficient autonomia per anar avançant junts i participar activament en el 
gran projecte Tecnocampus.   

 

La Recerca i la Transferència de Coneixement 

Pel que fa a aquests dos aspectes, també podem considerar el 2009-2010 un curs de 
transició. Si be les activitats de Recerca del grup GRABET, la transferència de 
coneixement realitzada a través del CRET i la Recerca particular que molts professors 
i professores han dut a terme, han continuat sense interrupcions, no s’ha dut a terme 
cap modificació en la seva organització i funcionament a l’espera que aquests 
aspectes fossin regulats pel conjunt de TCM.  

Pel que fa a la Recerca, cal esmentar les publicacions d’alguns professors que els 
permetrà acreditar-se a curt termini, o be la tesi doctoral ja acabada i dipositada de la 
professora Dolors Celma. També han estat importants la presència de professors i 
professores en manifestacions congressuals on han presentat ponències i 
comunicacions diverses. A tots i totes se’ls ha pogut compensar una part de les 
despeses d’estada i desplaçament gràcies a la partida pressupostària que l’EUM té 
consignada per aquestes activitats. 

La Transferència de Coneixement, en canvi, ha tingut una important davallada 
d’activitat. Molts dels projectes que s’havien previst dur a terme no s’han realitzat i 
d’altres que es venien realitzant han tingut un impacte econòmic més baix del que 
s’esperava. Això ha estat degut a que la majoria d’estudis i treballs eren encarregats 
per administracions públiques o organismes amb dependència púbica, els quals, 
degut a la crisi, han retallat substancialment les partides destinades a aquests tipus 
d’encàrrecs. 
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En canvi, una part d’aquesta davallada d’ingressos per transferència, s’ha vist 
compensada per les subvencions aconseguides en convocatòries públiques. És de 
destacar la subvenció atorgada per la Direcció General d’Economia Cooperativa o, ja 
al final de curs, la subvenció pel projecte CUB. 

 

Les campanyes promocionals 

Les campanyes de captació d’estudiants, que cada any s’organitzaven i es duien a 
terme des de la mateixa EUM, durant el 2009-2010 s’han dut a terme amb molts més 
mitjans pel Departament de Màrqueting i Comunicació de TCM. La professionalitat 
posada en l’organització, la intensitat de les accions i l’encert a l’hora d’escollir els 
missatges promocionals, han estat notoris i cabdals, tal com s’ha pogut constatar, per 
aconseguir una bona matrícula el curs que ara estem. És de justícia felicitar l’equip de 
persones que hi ha treballat amb tant esforç i, també, el personal de l’EUM que, d’una 
manera o altra s’hi ha implicat. 

Els demano que llegeixin amb atenció les pàgines que segueixen. En elles hi ha 
reflectides amb detall moltes de les coses que comento en aquest escrit de 
presentació i d’altres que m’he deixat malgrat siguin importants. Esperem que la 
lectura els deixi veure o entreveure el dinamisme d’una institució que camina 
endavant, sense por als canvis, tal com, de fet, ha de correspondre a una entitat que, 
com l’EUM, aposta per l’emprenedoria i la innovació com a eix vertebrador i 
articulador de tots les seves activitats.  

 

Dra. Montse Vilalta 

Directora de l’EUM 
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ACTIVITAT INSTITUCIONAL 
 

Òrgans de Govern i Participació 
 
Composició  

ÒÒrrggaannss  uunniippeerrssoonnaallss  
Direcció Dra. Montserrat Vilalta Ferrer 

Cap d'estudis Dra. Núria Masferrer Llabinés 

Coordinador d'empresa Sr. Josep Patau Brunet 

Coordinador de turisme Dr. Albert Blasco Peris 

ÒÒrrggaannss  ccooll··lleeggiiaattss  
Comissió de govern 
Presidència:  

Sra. Alícia Romero Llano, Presidenta de la Fundació TCM 
 

Vocalies:   

Sr. Antoni Uix Güell, Director general de la Fundació TCM 

Dr. Jordi Teixidó Closa (fins al 30 de juny de 2010), Director Àrea d’Universitat., 
Recerca i  Desenvolupament de TCM 

Dra. Montserrat Vilalta Ferrer, Directora de l’EUM 

Dra. Núria Masferrer Llabinés, Cap d’estudis de l’EUM: 

Dr. Josep Fargas, Coordinador de centres adscrits de la UPF 

Sr. Albert Pla, Delegat de la UPF a l’EUM: 

Dr. Josep Ma. Raya, representant del professorat de l’EUM 

Sr. Joaquim Rios, representant del professorat de l’EUM 

Sr. Salvador Cortés, representant dels estudiants de l’EUM 

Sr. Jordi Bofill, representant dels estudiants de l’EUM 

Secretària: 

Dra. Núria Masferrer 

 Junta de direcció 
Directora Dra. Montserrat Vilalta Ferrer 

Cap d'estudis Dra. Núria Masferrer Llabinés 

Coordinador d'empresa Sr. Josep Patau Brunet 



MEMÒRIA 2010 69 

 
Coordinador de turisme Dr. Albert Blasco Peris 

Responsables de recerca i transferència 
Dra. Montserrat Vilalta Ferrer i Dr. Josep Ma. 
Raya 

Responsable d'Emprenedoria i Relacions 
Internacionals 

Sra. Màrian Buil Fabregà 

Representants dels estudiants 
Un mínim de tres i un màxim de cinc que 
formin part del Ple de delegats del Centre 

Claustre  
El Claustre de l’Escola està format pel personal acadèmic que estigui impartint 
docència en algun dels títols oficials, el personal acadèmic que estigui en exercici 
d’un càrrec el qual li impedeixi impartir docència temporalment, el personal de serveis 
adscrit al centre i un màxim de tres estudiants de cadascuna de les titulacions del 
centre. 
 
Personal Docent i Investigador (PDI) 
Gubern Fortuny,Marcel 

Mariño Castro, José R. 

Masferrer Llabinés Núria 

Raya Vilchez José Ma 

Ripoll Alcon Joan 

Vilalta Ferrer Montserrat 

Blasco Peris Albert M. 

Alvarez Valdés Jesús 

Altayó Martí Jordi 

Codina Filbà Joan 

Massanés Vilaplana Joan 

Oller Nogués Jordi 

Torras Josep 

Vidal Cardona Anna Ma. 

Celma Benaiges Mª Dolors 

Codinas Poch Lluís 

Buil Fabregà Màrian 

Patau Brunet Josep 
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Alvarez Girón Maria Elisabeth 

Arranz Fleta Santiago 

Bas Pérez Montserrat 

Calvo Vergés Joaquim 

Cerveró Puig Josep 

Compte Martínez Míriam 

Coupriaux Angèle 

Estalló Martí Sílvia 

Forcadell Escouffier Albert 

Galindo Garangou Ma.Teresa 

Hohner Astrid 

Llarás Usón Celina 

Maltas Orriols Gemma 

Martínez Fernández José Luis 

Molina Rodríguez Jesús 

Rios Boutin Joaquim 

Smilges Gaffe Alfredo 

Terol García Jaume 

Montoro Del Valle Lourdes 

 

Personal d’Administració i Serveis: 

Rosa Serra 

Cristina Carrasco 

Rosa Lozano 

Ludmila Romero 

Mònica Romeu 

Elisabeth Montia 

Elisenda Federico 
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Enric Camón 

Raúl Navas 

Âlex Araujo 

Isabel Esparrell 

Laura García 

 
 
Ple de delegats  
Primer curs Turisme Delegada Rosa Maria Forcadell Cuquet 
 Sotsdelegat Xavier Garcia Allende 
Segon curs Turisme Delegada Maria José Garcia Pardo 
 Sotsdelegada Cristina Gallego Gladiador 
Tercer Curs Turisme Delegat Jordi González 
 Sotsdelegada Anna Nogueras 
Primer curs Empresarials Delegada Natàlia Trujillo 
 Sotsdelegat Xevi Jardi 
Segon curs Empresarials Delegada Lara Torrente Camps 
 Sotsdelegat Jordi Martínez Rivas 
Tercer curs Empresarials Delegat David Díaz Dangla 
 Sotsdelegat Aleix Sala Argemí 
Primer Curs Empresarials 
Nocturn 

Delegat Alex García Fernández 

 Sotsdelegada Olga Díaz Díaz 
Segon curs Empresarials 
Nocturn 

Delegat Salvador Cortés Muntaner 

 Sotsdelegat Jordi Casals Coll 
Tercer curs Empresarials 
Nocturn 

Delegada Cristina Gómez  

 Sotsdelegada Anna Abril 
Quart curs Empresarials 
Nocturn 

Delegat Jordi Bofill 

 Sotsdelegada Sonia Victoria carrera 
  
 
 

Representació de l’EUM en altres òrgans de TCM i organismes externs 

Montse Vilalta  

Membre de la Junta de Direcció de TCMM 

Membre del Consell Sectorial de l’Àrea d’Universitats, Recerca i Desenvolupament de 
TCMM 
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Núria Masferrer 

Membre de la comissió de planificació docent de TCM 

 

Josep Maria Raya 

Membre de la Comissió de Recerca de TCM 

Membre de la comissió de Formació Permanent de TCM 

 

 

 
 
Principals activitats institucionals (visites al centre, actes d’inauguració i 
cloenda, convenis, premis rebuts i atorgats,...) 
 

Gener de 2010 Visita del Rector de la Universitat Pompeu 
Fabra, el Dr. Josep Joan Moreso 

Gener de 2010 Visita al Parc Científic de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV) 

17 de febrer de 2010 Jornada sobre Innovació i Emprenedoria 
en Turisme 

Febrer de 2010 Setmana Erasmus 
8 de març de 2010 Taula rodona de Dones Emprenedores 
9 de març de 2010 Xerrada: Orientacions per a l’Accés a la 

Universitat, amb el Dr. Jesús M. Prujà i la 
Dra. Pilar Gómez  

17-21 de març de 2010 Saló de l’Ensenyament 

Àlex Araujo Membre del Comitè de recolzament del IV Congrés de la 
CiberSocietat 2009 (Observatori per la CiberSocietat) 

Anna Mª Vidal Responsable de la comissió d’estrangeria i internacional del 
Col·legi d’advocats de Mataró 

 Representant del Col·legi d’Advocats de Mataró a la 
subcomissió d’estrangeria del Consell de l’advocacia 
catalana. 

Gemma Maltas Orriols Vocal en la Comissió de l’Escola de Pràctica Jurídica del 
Il·ltre. Col. d’Advocats de  Mataró i membre del jurat de les 
proves DAP (de suficiència dels nous llicenciats de l’Escola). 

Joaquim Calvo i Vergés Consorci Digital del Maresme 

Dr. Albert Blasco Peris Membre del Consell Assessor d’estudis universitaris , recerca 
i desenvolupament. 
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Homes; 
27

Dones; 15

Distribució per sexe PDI

Homes

Dones

De 26 a 35 
anys; 3

De 36 a 45 
anys; 17

De 46 a 65 
anys; 22

Distribució per edats PDI

De 26 a 35 anys

De 36 a 45 anys

De 46 a 65 anys

26-28 de març de 2010 Fira del Ram a Tordera 
16 d’abril de 2010 Acte de graduació de la promoció 2008-

2009 
Abril de 2010 Jornada de portes obertes al TCM 

10 de maig de 2010 Conferència del Dr. Oriol Amat 
Maig de 2010 Visita de la professora Màrian Buil a 

Praga 
Juny de 2010 Participació al Saló Emprenedor 
Juny de 2010 Visita de la professora txeca Hana 

Zábranská 
Juny de 2010 Participació a l’Ociogune 2010 
Juny de 2010 Visita de la Dra. Walsh, de Letterkenny 

(Irlanda) 
30 de juny de 2010 Premis Tecnocampus per a Batxillerat 

Juliol de 2010 Lliurament de les beques del Consell 
Empresarial 

 

 
PERSONAL 
 

Personal Docent i Investigador (PDI) 
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Serveis 
Administratius; 

17

Serveis 
Tècnics; 2

Serveis 
Manteniment; 

2

Distribució per serveis

Serveis Administratius

Serveis Tècnics

Serveis Manteniment

 

Dades generals 
 

Crèdits contractats ........................................................... 637,7 
     Docència Graus ........................................................... 377 
     Docència Diplomatures ............................................... 214,7 
     Gestió ......................................................................... 46 

 
 

Total Professorat .............................................................. 40 
Professorat a temps complet ............................................ 12 
Professorat equivalent a temps complet .......................... 21,5 
 

 3.1.2 Dades professorat doctor i doctor acreditat 

 

Total professorat doctor.............................................. 18 
Professorat doctor equivalent a temps complet ....... 11,7 (54,4%) 
Professorat acreditat equivalent a temps complet.... 3 (25,6% sobre total doctors) 
Professorat en fase d’elaboració de la tesi ............... 6 
Professorat que ha sol·licitat l’acreditació ................ 2 
 
 
 
Personal d’Administració i Serveis (PAS) 
 

El Personal d’Administració i Serveis està format per 21 persones, que es 
distribueixen de la següent manera:  
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Homes; 6

Dones; 15

Distribució del PAS per sexe

Homes

Dones

De 20 a 25 anys; 
1

De 26 a 35 anys; 
12

De 36 a 45 anys; 
9

De 46 a 65 anys; 
1

Distribució del PAS per edats

De 20 a 25 anys

De 26 a 35 anys

De 36 a 45 anys

De 46 a 65 anys

 

 

 

 

 

 

 

 

En referència a l’edat, el personal està concentrat entre els 26 i els 45 anys. 

 

 

ESTUDIANTS 
 

Distribució dels alumnes  
Distribució per estudis i cursos 

Distribució per estudis i cursos 
(2009)       

  Emp. diürn Emp.nocturn Turisme 

  151 187 59 
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0 10 20 30

Distribució per vies d'accés

Via 9 Majors de 25 anys                                                                                              

Via 8 CFGS/FPII amb estudis 
universitaris començats                                                                                              

Via 7 PAU amb estudis 
universitaris començats                                                                                               

Via 5 COU sense PAU                                                                                               

Via 4 CFGS-FP2                                                                                               

Via 2 Diplomats o llicenciats 
universitaris                                                                                               

Via 0   Batxillerat/Cou amb 
PAU                                                                                            

Barcelon
ès                                                                                          
3%

Altres
15%

Maresme                                                                                             
56%

Mataró
16%

Selva                                                                                               
1%

Vallès 
Oriental                                                                                     

9%

Procedència geogràfica.Nou 
accés

Altres
3% Barcelon

ès                                                                                          
12%

Berguedà                                                                                            
4%

Maresme                                                                                             
44%

Mataró
24%

Selva                                                                                               
2%

Vallès 
Oriental                                                                                     

11%

Procedència geogràfica. Total 
d'alumnes

Estudiants de nou accés (distribució per vies). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribució d’estudiants per procedència geogràfica 
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Estudiants que han gaudit de beques o ajuts segons tipus (administracions 
públiques i entitats privades) 
 

Resum beques ACA / MEC 

        2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

 Generalitat - Sol·licitades 42 46 65 104 89 

 Generalitat - Concedides 23 36 51 58 52 

 MEC - Sol·licitades 118 105 135 167 149 

 MEC - Concedides 49 60 65 90 82 

 
         2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2008/2009 

 Generalitat - Sol·licitades 42 46 65 104 89 

 Generalitat - Concedides 54,76% 78,26% 78,46% 55,77% 58,43% 

 MEC - Sol·licitades 118 105 135 167 149 

 MEC - Concedides 41,53% 57,14% 48,15% 53,89% 55,03% 

 
       Resum Consell Assessor 

        2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Total convocades 5 9 14 14 8 9 

Total atorgades 5 9 12 13 6 9 

Import total beques 9.700,00 € 15.200,00 € 19.200,00 € 19.500,00 € 12.000,00 € 13.000,00 € 

Import total concedit 9.700,00 € 15.200,00 € 17.200,00 € 18.500,00 € 12.000,00 € 13.000,00 € 

       
       Resum Beques 
Col·laboració 

        2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Convocades CRA 3 4 4 4 4 1 

Atorgades CRA 2 3 0 0 1 1 

Convocades Comunicació 1 0 0 0 0 0 
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Atorgades Comunicació 0 0 0 0 0 0 

Convocades dep.Empresa 1 0 0 0 0 0 

Atorgades dep. Empresa 1 0 0 0 0 0 

Convocades CRT Maresme 0 1 1 1 1 2 

Atorgades CRT Maresme 0 1 1   1 2 

Total convocades 5 5 5 5 5 3 

Total atorgades 3 4 1 0 2 3 

 

 
Titulats 
 

Llistat per estudis  

 

EMPRESARIALS 

 

TURISME 

ABAEVA , ELENA                          ALTIMIRA RUIZ, JORDI BELANDO JANÉ, NÚRIA                          

AGUILAR DURAN, ORIOL                          BALSERA ESPINOLA, ALEJANDRO                      BERRUEZO PUENTE, CARLOS                         

BARRIL BORREGUERO, MIRIAM                         BAUTISTA MONTEAGUDO, ANDRÉS                         CAÑIZARES BENAVIDES, ANA                            

CARREÑO BARNILS, POL                            BENET RODRÍGUEZ, MIREIA                         CASADO TRUJILLO, ALBA MARIA                     

COLLADO DURÁN, ADRIANA                        BOFILL MORAL, JORGE                          CASAL ROMERO, ANNA                           

CRUZ CRUSELLES, PATRÍCIA BUSQUET PALOMO, MÒNICA CASALS EXPÓSITO, EVA 

DE LA PEÑA VENTURA, JOSEP                          CAIMEL PUJOL, JUDIT                          CASTILLO PEREA, JENIFER                        

DÍAZ DANGLA, DAVID                          COMAS IGLESIAS, JORDI                          CRUZ CRUSELLES, PATRICIA                       

DÍAZ TOBALINA, ESTEFANÍA                      CONTRERAS DE LA FUENTE, ESTHER                         ENRÍQUEZ DALMAU, CLARA                          

DOBÓN RULL, CLÀUDIA                        CUCURELL BIGAS, JUDIT                          FUSTER SALGADO, CÉSAR                          

GARCÍA DEL VALLE, ESTEFANÍA                      DVORAK KHASANOVA, GALYNA                         GONZÁLEZ MARTORELL, JORDI                          

GELABERT MAROTO, LAURA                          FERNÁNDEZ ACIÉN, CÈLIA                          LÓPEZ MARTÍNEZ, ELENA                          

IBAÑEZ REVILLA, CELIA                          FRAILE SORIA, JESÚS                          MARTÍN PICÓN, ANA MARIA                      

JIMÉNEZ LABADO, CRISTINA                       GALLIFA MARTINEZ, OLGA                           MASJOAN BONET, OSCAR                          

JUAN RAMOS, VÍCTOR                         GARCÍA DEL VALLE, ANA                            NOGUERAS TERUEL, ANNA                           

JUANOLA CURÓS, XÈNIA                          GUARDIOLA LOZANO, PAU                            PECHARROMÁN PONCE, ARTURO                         

LABERNIA FOLCH, ANNA                           JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, RAQUEL                         PEREZ REYES, LORENA                         

LUQUE SOLÉ, HÉCTOR                         LARA RIVERO, FRANCISCO JOSÉ                 PUIG LLONCH, MARC                           
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MARÉS MAYOL, MARTÍN                         LÓPEZ FERNÁNDEZ, YOLANDA                        PUIGDOMÈNECH PUJOL, MERITXELL                      

MAYOL BERNET, MARC                           LORENZO RODRÍGUEZ, SERGIO                         ROCA JIMÉNEZ, MERITXELL                      

MELGOSA CASARES, FEDERICO                       LUCAS LUCENA, LAURA                          SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, ELVIRA                         

NOGUERA MUÑOZ, RAQUEL                         MARTÍNEZ MÉNDEZ, ESTEFANIA                      SOLÉ ROSÉS, NÚRIA                          

PAVÓN TORRES, YOLANDA                        MARTÍNEZ MOLINA, LAURA                          VARELA TRUJILLO, CONRAD                         

PERÁLVAREZ SERRANO, MÍRIAM                         MARTÍNEZ PRAT, FRANCISCO JAVIER               

 PÉREZ GARCÍA, NEUS                           MASJOAN BUSQUETS, ORIOL                          

 PRUNA COLOMER, RAIMOND                        MIR ROSELL, JOSEP ORIOL                    

 RAMOS MUÑOZ, CARLOS                         MONTMANY JANÉ, ALEXANDRE                      

 ROGER CUBERO, JACOB                          MONTMANY JANÉ, EDUARD                         

 RUEDAS SERRANO, DANIEL                         MORELL GARCÍA, JORDI                          

 SALA ARGEMÍ, ALEIX                          NAVARRO PINTO, JAVIER                         

 SERRANO ROBLES, NEUS                           PASSOLA GONZÁLEZ, MÒNICA                         

 SITJÀ CAMPINS, MARINA                         PUJOL BELMONTE, ESTEFANIA                      

 TORREJÓN GARCÍA, JOSE MARIA                     RABASSA ROMO, DAVID                          

 ZOFIO HAYAS, GUILLEM                        RAMÍREZ DÍAZ, SUSANA TERESA                  

 

 

RIBERA CASTELLS, LÍDIA                          

 

 

RIERA LÓPEZ, LAURA                          

 

 

RODRÍGUEZ BUSQUETS, ELSA                           

 

 

RODRÍGUEZ CESPEDOSA, GEORGINA                       

 

 

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, ALBA                           

 

 

ROIG LLONGARRIU, MIREIA                         

 

 

SAEZ BUENO, SERGIO                         

 

 

SAMPEDRO VIZCAINO, MARINA                         

 

 

SÁNCHEZ GARCÍA, LAURA                          

 

 

SANTIAGO BRAVO, LAURA                          

 

 

SANTOLARIA MARTÍNEZ, SÒNIA                          

 

 

SEQUERA GONZÁLEZ, CRISTINA                       

 

 

SIMÓN JUST, MARIONA                        

 

 

SOLÀ RAYA, SANDRA                         

 

 

TORRES CRUZ, MARIA DEL CARMEN               

 

 

VIDIELLA CAUPENA, CORAL                          

 

 

VILÀ BATLLE, LAIA                           

 

 

VITORIA CARRERA, SÓNIA                          
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RELACIONS INTERNACIONALS 
 
Relació d’universitats i centres universitaris amb convenis vigents. 
 
Durant el curs 2009/10, l’EUM ha mantingut acords bilaterals amb les 20 següents 
universitats: 

 

PAÍS INSTITUCIÓ CIUTAT 

Alemanya University of Siegen Siegen 

Alemanya Hochschule Bremerhaven Bremenhaven 

Bèlgica Hogeschool Gent Gent 

França University of Angers Angers 

França Universite Paris-Est Marne - La - Valle  Marne-la-Vallée 

Irlanda Institute of Technology Blanchardstown Dublín 

Irlanda Letterkenny Institute of Technology Letterkenny 

Itàlia Università degli Studi dell´Aquila Aquila 

Itàlia Università degli Studi di Cagliari Cagliari 

Itàlia Università degli Studi di Roma, Tor Vergata Roma 

Itàlia Università degli Studi di Venezia Venècia 

Itàlia Università degli Studi di Bologna Bologna 

Itàlia Università degli Studi di Palermo Palermo 

Portugal 
IESF - Instituto de Estudos Superiores 
Financeiros e Fiscais 

Vila Nova de Gaia 

Portugal Universidade de Aveiro Aveiro 

Regne Unit Swansae Institute of Higher education Swansea 

Regne Unit Glyndwr University Wrexham 

República Txeca Vysoká škola obchodní v Praze Praga 
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República Txeca 
Skoda Auto Vysoka Skola (Skoda Auto 
University) 

Mlada Boleslav 

Suïssa Universität Zürich Zürich 

 

Durant el curs 2009/2010 es van signar 2 nous convenis bilaterals amb les següents 
universitats: 

 - Universite Paris-Est Marne - La - Valle (França) 

- Universidade de Aveiro (Portugal) 

Mobilitat d’estudiants per programes. 
Seguiment i integració dels estudiants INCOMING 

L’EUM va acollir durant el curs acadèmic 2009/10  un total de 12 estudiants 
internacionals. 
 
Universitat d’origen Nombre 

d’estudiants 
Nom estudiants 

University of Angers (França) 1 Alexandre Le Gal (Gener – juny) 

Università di Cagliari (Itàlia) 1 Federica Demurtas (Setembre – setembre) 

Università di Palermo (Itàlia) 1 Leandro Riccobono (Setembre – juny) 

Università di Roma (Itàlia) 1 Elena Boccaderlli (Gener – juny) 

University of Bremerhaven 
(Alemanya) 1 Lisa Weihermueller (Setembre – abril) 

University of Lertterkenny 
(Irlanda) 1 Laura Murray (Gener – juny) 

University of Siegen 
(Alemanya) 1 Dominik Kowitzke (Setembre – abril) 

Vysoká škola obchodní v 
Praze (Rep. Txeca) 5 

Barbora Kroftová (Abril – juny) 

Dagmar Havlíková (Abril – juny) 

Lucie Beranová (Abril – juny) 

Denisa Bazantová (Abril – juny) 

Jan Vorisek (Abril – juny) 
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Conforme als objectius, es van realitzar al llarg del curs diverses accions per 
aconseguir una major integració dels estudiants Erasmus: 
► El sistema d’acompanyament dels estudiants INCOMING pels anomenats 
Partners. Es va establir un acord amb 1 estudiant de turisme que comprenia: 

- L’orientació durant les primeres setmanes tant en temes universitaris com de 
la vida    quotidiana  

- Intercanvi lingüístic periòdic  
- Ajuda en l’organització d’activitats proposades pel departament de Relacions       

Internacionals. 
- Assistència a les activitats proposades.  

► Es van organitzar un sopar de benvinguda als estudiants de l’EUM al mes de 
gener. 
► Al tercer trimestre els Erasmus van convidar els estudiants de l’EUM a un 
Esmorzar Internacional en el qual van preparar especialitats dels seus països 
d’origen.  
El Departament de Relacions Internacionals va assegurar el seguiment acadèmic dels 
estudiants INCOMING (ajuda amb l’elecció d’assignatures, comunicació amb les 
universitats estrangeres per assegurar que els estudiants disposin de la 
documentació necessària per al reconeixement acadèmic, enviament de les 
qualificacions, etc). 

 

Sortides d’estudiants de l’EUM  

Durant el curs 2009/10 es va comptar amb un total de 6 estudiants OUTGOING. Cal 
destacar que en un primer moment van demanar la beca Erasmus 9 estudiants, però 
finalment 3 d’ells van renunciar.   

 
Universitat d’acollida Nom dels estudiants 
 
Institute of Technology Blanchards Town, 
Dublín (Irlanda)  
 

- Adriana Collado  (Setembre - juny) 
Empresarials diürn 
- Sergio Diaz (Setembre - gener) 
Empresarials diürn 

Swansae Institute of Higher education  
(Regne Unit) 

- Sara Guerrero (Setembre - gener) 
Empresarials diürn 

 
University of Letterkenny (Irlanda)  
 

- Daniel Ruedas (Setembre - gener) 
Empresarials diürn 
- Marti Marès (Setembre - gener) 
Empresarials diürn 
- Jacob Roger (Setembre - gener) 
Empresarials diürn 

 

S’ha assegurat el seguiment acadèmic dels estudiants OUTGOING abans i durant la 
seva estada en la universitat estrangera i es va realitzar el reconeixement acadèmic 
anteriorment acordat amb els alumnes. 

 



MEMÒRIA 2010 83 

 
Dades evolutives Outgoing Students 
 
 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

TOTAL OUTGOING STUDENTS 6 3 2 7 

 

 

 

Mobilitat de professorat. 
 

Visites de professors a l’EUM 

Durant el curs 2009/10 es van rebre les següents visites de representants i/o 
professors d’universitats europees: 

 Prof. Pavel Strach - Vysoká skola obchodní v Praze, O.P.S (República Txeca). 
Setembre  

- Prof. Sylvie Walsh – University of Letterkenny (Irlanda). Juny 
 

Al mes de febrer havíem de rebre la visita de la representant de Relacions 
Internacionals de la Universite Paris-Est Marne - La - Valle (França), però finalment va 
haver d’anular la visita. 

 

 

 

 

 

 

Outgoing Students

6

3

2

7

0 2 4 6 8

2009/10

2008/09

2007/08

2006/07
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Estades a l’estranger de professors a l’EUM 

Durant el curs 2009/10 es van realitzar 2 mobilitats de personal docent.   

 

Professor Universitat de destí Durada 

Albert Blasco Università di Cagliari (Itàlia) 5 dies 

Màrian Buil Vysoká škola obchodní v Praze (Rep. Txeca) 5 dies 

 

RELACIONS UNIVERSITAT - EMPRESA 
 

Relació d’empreses que han acollit estudiants en pràctiques.  
 

A Pràctiques s’han matriculat 88 estudiants, 46 de la Diplomatura de Ciències 
Empresarials  (52%) i 42 de la Diplomatura de Turisme (48%). 
Dels 46 estudiants de Ciències Empresarials, 38 (43%) s’han matriculat de pràctiques 
I, i 8 (9%) de pràctiques II. 

Dels 42 estudiants de Turisme, 15 (17%) corresponen al practicum I i 27 (31%) al 
practicum II. 
Taula resum: 

 

Règim Ordinari: 

Dels 46 matriculats en les pràctiques de Ciències Empresarials, 15 (33%) 
corresponen al règim ordinari. Distribució per pràctiques: 

Pràctiques I: 11 + (13%). 

Pràctiques II: 4 (4%). 

Els 42 (48%) matriculats en els practicums de Turisme corresponen al règim ordinari. 
 

Assignatures Empresarials Turisme Totals 

Pràctiques I 38 43% 0 0 38 43% 

Pràctiques II 8 9% 0 0 8 9% 

Practicum I 0 0 15 17% 15 17% 

Practicum II 0 0 27 31% 27 31% 

Totals 46 52% 42 48% 88 100% 
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Règim Nocturn: 
Dels 46 matriculats en les pràctiques de Ciències Empresarials, 31 (67%) 
corresponen al règim de nocturn, distribuïts per pràctiques: 

Pràctiques I: 27 (30%). 
Pràctiques II: 4 (4%). 

 

Taula resum: 
Pràctiques Règim Ordinari Règim Nocturn Totals 

Pràctiques I 11 13% 27 30% 38 43% 

Pràctiques II 4 4,5% 4 4,5% 8 9% 

Practicum I 15 17% 0 0% 15 17% 

Practicum II 27 31% 0 0% 27 31% 

Totals 57 65,5% 31 34,5% 88 100% 

 
 
Distribució geogràfica de les pràctiques   
 

POBLACIÓ PERCENTATGE 

Alella 1% 

Arenys de Mar 1% 

Arenys de Munt 1% 

Argentona 1% 

Badalona 2% 

Barcelona 22% 

Bigues i Riells 1% 

Blanes 1% 

Caldes d'Estrac 1% 

El Masnou 4% 

Llinars del Vallès 1% 

Lloret de Mar 1% 

Malgrat de Mar 1% 
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Mataró 35% 

Menorca 1% 

Palau Solità i Plegamans 6% 

Pineda de Mar 1% 

Sant Celoni 1% 

Sant Cugat del Vallès 1% 

Sant Iscle de Vallalta 1% 

Sant Just Desvern 1% 

Sant Pol de Mar 2% 

Santa Coloma de Farners 1% 

Santa Susanna 1% 

Vilassar de Dalt 4% 

Yaiza 4% 

 

 
Distribució de l’activitat empresarial de les pràctiques 
 

ACTIVITAT PERCENTATGE 

Administració pública - Comarcal 1% 

AAVV Minorista 1% 

AAVV Receptica 1% 

Administració Pública - Local 2% 

Allotjament Turístic - Apartaments 1% 

Allotjament Turístic - Hotel 12% 

Assessoria 4% 

Central de reserves 1% 

Comerç 5% 

Comerç i distribució 1% 

Construcció 2% 
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Consultoria 1% 

Consultoria turística 5% 

Cosmètica 1% 

Despatx advocats 1% 

Entitat Financera - Caixa 1% 

Esdeveniments 2% 

Fabricació sanitaris 2% 

Fabricació Tèxtil 5% 

Finances - Banca 5% 

Finances - Caixa d'Estalvis 5% 

Finances - Entitat Financera 4% 

Gestió de residus 1% 

Gestió esportiva 1% 

Gestoria 2% 

Grup Empreses 1% 

Indústria química 1% 

Intermediació - AAVV 2% 

Intermediació - Central de reserves 1% 

Mercaderies 1% 

Oci 4% 

Patrimoni i cultura 2% 

Restauració 2% 

Serveis 1% 

Serveis a Empresa 2% 

Serveis a la Comunitat 1% 

Tecnologia 6% 

Tèxtil 1% 

Turisme actiu 2% 



MEMÒRIA 2010 88 

 
 

Distribució per departaments de les pràctiques 
 

DEPARTAMENT PERCENTATGE 

Administració 19% 

Administració i gestió 2% 

Atenció al client 1% 

Central de reserves 1% 

Comercial 4% 

Comptabilitat 12% 

Comptable fiscal 1% 

Consultor 1% 

Controlling 1% 

Creació de producte 1% 

Creació d'empreses 1% 

Direcció 1% 

Esdeveniments 2% 

Finances 2% 

Gerent 1% 

Gestió i distribució de producte 1% 

Gestor d'empreses 1% 

Implementation & Services 1% 

Implementations Manager 1% 

Informació turística 2% 

Intermediació - AAVV 1% 

Marketing 2% 

Mitjans de Pagaments 1% 

Mostrador 4% 
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Operacions de caixa 7% 

Organització jornades 2% 

Promoció 4% 

Promoció Econòmica 2% 

Recepció 13% 

Serveis a Empresa 1% 

Vendes 1% 

 

Nombre d’estudiants que han realitzat pràctiques amb convenis de cooperació 
educativa. 
 

 

Gestió de Convenis de Cooperació Educativa. 

Durant el curs 2009-10 s’han gestionat un total de 59 convenis de cooperació 
educativa, dels quals 37 (63%) han estat amb liquidació i 22 (37%) sense liquidació.  
Taula resum: 

Liquidació (10%) Sense Liquidació Totals 

Convenis  37 63% 22 37% 59 100% 

Euros 22.484,54 euros 0 22.484,54 euros 

 
Com a mitjana, cada estudiant amb Conveni de Cooperació Educativa amb ajut 
econòmic ha percebut una quantitat econòmica total de 607,69€. 

 

Activitats d’Emprenedoria i Incubació 
 

Objectius de la Pre-Incubadora d’empreses CUB. 

Com a part del procés d’integració de l’EUM com una de les components principals 
del Parc Científic  i de la Innovació Tecnocampus Mataró - Maresme, es pretén 
aconseguir que els diferents estudis que s’ofereixen comptin amb el diferencial i el 
valor afegit de la capacitació dels estudiants per crear empreses i gestionar 
organitzacions sobre la base del talent emprenedor i innovador, de manera que 
s’enriqueixi l’efectivitat de l’esforç educatiu per tal de generar oportunitats 
professionals i propiciar el desenvolupament de la riquesa i prosperitat col·lectiva. 

El projecte de la Pre-Incubadora forma part de la Xarxa INICIA de la Direcció General 
d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses del Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya. El projecte està finançat pel Ministerio de Industria, 
Comercio y turismo, la Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació 
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d’Empreses del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme.  

Programes del CUB: Programa Motiva i Programa Llavor 

El Programa Motiva pretén el foment de l’esperit emprenedor i innovador mitjançant la 
posada en marxa de diferents actuacions de sensibilització, formació i difusió que 
incidiran en la formació acadèmica de professors i estudiants així com crear un entorn 
favorable per a l’estimulació i generació d’idees innovadores i de vocacions 
empresarials a la comunitat universitària. 

 

El programa Llavor té com a objectiu convertir idees de negoci innovadores i projectes 
de final de carrera en projectes empresarials i així validar la seva viabilitat econòmica, 
financera, tècnica i de mercat. 

 

Activitats del programa Motiva. 

Dins del Programa Motiva per a professors, el CUB va organitzar una jornada sobre 
els programes d’emprenedoria i creació d’empreses dins les universitats a  càrrec del 
Dr. Solé Parellada, qui va explicar el cas concret del programa INNOVA de l’UPC i va 
ressaltar la idoneïtat dels grups mixtos d’estudiants d’enginyeries i administració 
d’empreses per la creació d’empreses. Aquesta sessió va tenir lloc el 17 de novembre 
de 2009 a la Nau Minguell amb els professors universitaris de les dues escoles del  
Maresme.  

Pel que fa al programa Motiva per estudiants , els estudiants de primer curs van poder 
conèixer projectes empresarials d’alumnes d’últim curs amb l’objectiu d’animar als 
nous estudiants a fer realitat les idees en projectes empresarials. Així mateix, varen 
rebre la sessió informativa del CUB amb tot el ventall de serveis que ofereix.  

 

Activitats del programa Llavor 

 

En aquesta segona edició del Programa Llavor del CUB, que té com a objectius 
convertir idees de negoci innovadores i projectes de final de carrera en projectes 
empresarials, varen participar-hi tres projectes de practicum de Turisme que volien 
analitzar la viabilitat tècnica i econòmica dels seus projectes finals de carrera, 2 
estudiants d’empresarials i es van realitzar 14 plans d’empresa dins l’assignatura 
optativa de creació d’empreses amb el suport del programa informàtic POL del que es 
disposa per assessorar a emprenedors i que dona accés, mitjançant la signatura 
d’una entitat acreditada per la Generalitat de Catalunya, a ajuts i subvencions. De tots 
els projectes realitzats pels estudiants de l’EUM, dos han acabat creant empresa i un 
projecte opta a l’accèssit dels Premis Creatic, que reconeix el millor projecte 
empresarial desenvolupat en el marc del Programa Llavor, i que serà atorgats en el 
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curs dels actes de l’Innova 360 º que organitza l’ Institut Municipal de Promoció 
Econòmica de Mataró.  

 

Inserció laboral dels titulats 
El departament ha gestionat 37 ofertes de borsa de treball, durant el curs 09-10, 
(augment del 11% respecte al 2008/2009).   
De les 37 ofertes rebudes al departament, un 51% anaven destinades a diplomats i 
un 49% a diplomats o estudiants indistintament. 
Per a totes les ofertes s’han gestionat un total de 106 CV. 
Cal destacar que al 54% d’ofertes s’exigia la competència idiomàtica de l’anglès. 
 
A nivell de càrrecs de responsabilitat, es sol·licitaven els següents: 
- Personal de base: 46% 
- Comandament intermedi: 54% 
 
El nivell salarial de les ofertes es resumeix de la següent manera: 
- A concretar a l’entrevista: 54,05% 
- 6.000 a 12.000€ bruts anuals: 16,22% 
- 12.001 a 16.000€ bruts anuals: 5,41% 
- 16.001 a 19.000€ bruts anuals: 10,81% 
- 19.001 a 21.000€ bruts anuals: 2,70% 
- 21.001 a 24.000€ bruts anuals: 8,11% 
- > 24.001€ bruts anuals: 2,70%  
 

 

DOCÈNCIA 
 
Titulacions impartides i crèdits impartits per titulació 
 

Titulacions impartides i crèdits impartits per titulació 

 

Durant el curs 2009-2010 s’han impartit tres titulacions: 

 -        Diplomatura en Ciències Empresarials 

 -        Diplomatura en Turisme 

 -        Grau en Turisme i Gestió de les destinacions 

 

El Pla d’Estudis de la Diplomatura en Turisme s’organitza en 3 anys acadèmics de 3 
trimestres cadascun, amb un total de 180 crèdits ECTS. Aquests crèdits es 
distribueixen en: 
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 -144 crèdits de matèries troncals i obligatòries, que inclouen 13,5 crèdits en 
pràctiques de empreses i 4,5 crèdits de TFC (treball final de carrera) 
- 18 crèdits d’optatives de l’especialitat, 

- 18 crèdits de lliure elecció 

S’inicia el plà d’extinció de la Diplomatura en Turisme. Aquest plà d’extinció afecta al 
primer curs de la Diplomatura en el qual no s’imparteix docència, però es tutoritzen 
els alumnes que tenen assignatures pendents. 

El Pla d’Estudis de la Diplomatura de Ciències Empresarials consta de 180 crèdits i 
s’organitza en 3 anys acadèmics de 3 trimestres cadascun en regim diürn i en 4 anys 
també de 3 trimestres cadascun en regim nocturn. Els 180 crèdits es distribueixen en: 

- 126 crèdits ECTS de matèries troncals i obligatòries 

- 36 crèdits ECTS d’optatives (9 crèdits ECTS es poden fer amb pràctiques en 
empreses) 

- 18 crèdits ECTS de lliure elecció 

El Pla d’Estudis del Grau en Turisme i Gestió de les destinacions consta de 240 
crèdits ECTS i s’organitza en 4 anys acadèmics de 3 trimestres cadascún. Els crèdits 
es distribueixen en: 

- 60 crèdits ECTS en assignatures de formació bàsica 
- 100 crèdits ECTS en assignatures obligatories 
- 40 crèdits ECTS en assignatures optatives 
- 20 crèdits ECTS en pràctiques externes 
- 20 crèdits ECTS en treball fi de grau 
El curs 2009-10 se possat en marxa el primer curs del Grau  
 
 
Idiomes  
 
Per reforçar l’aprenentatge d’idiomes dels estudiants, l’EUM ofereix assignatures 
d’idiomes.  
 
A la Diplomatura de Ciències Empresarials aquestes assignatures son de lliure 
elecció i s’ofereixen a primer, segon i tercer curs de la Diplomatura, son Angles 
Comercial, angles negociació i anglès empresarial. Tenen un reconeixement de 5 
crèdits cadascuna. Aquestes assignatures s’adeqüen de manera específica al mon 
empresarial, aprofundint i incorporant un vocabulari específic.   
 
A la Diplomatura de Turisme s’imparteixen 3 assignatures d’idiomes obligatòries, 
l’anglès, el francès i l’alemany i s’imparteixen en el darrer curs de la Diplomatura, al 
tercer curs. Tenen un reconeixement de 4,5 crèdits. Per reforçar l’aprenentatge 
d’aquest idiomes, l’Escola ha ofert uns cursos d’anglès, francès i alemany a primer i 
segon curs de la Diplomatura adreçats a tots els alumnes que vulguin millorar la seva 
competència lingüística i assolir el nivell exigit en les assignatures d’idiomes 
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obligatòries. Les assignatures d’idiomes que s’ofereixen a segon curs tenen un 
reconeixement de 3 crèdits de lliure elecció. 
 
Al Grau de Turisme i Gestió de les destinacions s’imparteixen 2 assignatures 
d’idiomes obligatòries, l’anglès i l’alemany. Hi ha un tercer idioma que s’impartirà com 
assignatura optativa.  
 
Aquestes assignatures i cursos s’han fet amb professorat universitari altament 
qualificat i nadius, i aplicant una metodologia innovadora amb recursos multimèdia, 
cobrint l’estudi de les quatre habilitats bàsiques, posant especial èmfasi en el domini 
de la comprensió i de l’expressió oral. Es treballa en grups reduïts.  
Es disposa d’un laboratori d’idiomes que ofereix als estudiants la possibilitat de 
reforçar el seu aprenentatge de l’anglès. 
 
 
 
Treballs de Final de Carrera Turisme  (títols, autors i tutors) 
 

Títols Autors 

 

Tutors 

Factors d’èxit d’hotels orientats a dones de 
negocis 

Ana Cañizares 

Anna Nogueras 

Jordi Oller 

Festival de Música Cruïlla Barcelona Anna Casal 

Jenifer Castillo 

Jordi Oller 

Empresa  organitzadora de viatges on line Elena López 

 

Marian Buil 

Creació d’una agència de viatges per a 
discapacitats 

Núria Solé 

Lorena Pérez 

Marian Buil 

Creació d’un bloc turístic Clara Enriquez 

 

Marian Buil 

Creació d’una casa rural Carles Berruezo 

Jordi Gonzalez 

Jordi Oller 

L’impacte de la web 2.0 al sector turístic Alba Casado 

 

Jordi Oller 

Anàlisi de viabilitat d’un hotel temàtic a Mataró Meritxell Roca 

 

Marian Buil 
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RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT 
 

Publicacions del professorat.  
  

  

José Ramon Mariño 
Castro 

José Ramón Mariño Castro “Las grandes reparaciones del 
inmovilizado: comentarios y disfunciones ante la nueva 
regulación”. Técnica Contable nº 723. Octubre 2009. 

José Ramón Mariño Castro “La recompra de valores mobiliarios 
entre empresas del grupo” Técnica Contable nº 731. Junio 2010. 

Josep M. Raya Local public expenditures and housing prices (2010, junto a 
Jaume Garcia y Daniel Montolio), Urban Studies 47(7),1501-1512. 
 
Price and income elasticities of demand for housing 
characteristics in the city of Barcelona (junto a Jaume Garcia), 
Regional Studies (forthcoming, 2010) 
Altres publicacions no indexades 
Inmigrantes, Mileuristas y Jóvenes: tres colectivos empobrecidos en 
el mercado de la vivienda, Revista de documentación social 155 
(Tribuna abierta). 
Les reformes en el mercat de l’habitatge i la transició del sector de la 
construcció, Fundació Rafael Campalans, Col.lecció informes 4. 
 

Joan Ripoll  i Alarcón Trade Integration as a Mechanism of Financial Crisis Prevention. 
International Advances in Economic Research. Vol. 16 (2), pp. 5-25. 
May 2010. 
Fusions de Caixes: el cost d’una estratègia de creixement 
extensiu. Article publicat al diari Regió7,  14 d’octubre de 2009. 
 

Anna Mª Vidal 2010: cómo actuar ante la separación y divorcio de mutuo 
acuerdo de extranjeros en españa. Revista IURIS. Número 151. 
Juliol-Agost 2010. 

 

Grups de Recerca 
 

Grup de Recerca  Aplicat en Benestar Economia i Turisme (GRABET) 

Aquest és un grup emergent de recent creació que pretén aglutinar i dotar d’un 
estructura coherent les recerques que realitzen un grup d’ investigadors 
interdisciplinars amb diverses línies de recerca que manifesten evidents sinèrgies. Es 
tracta d’un grup principalment d’ economia aplicada però que realitza aquest tipus de 

http://www.econ.upf.edu/~raya/ARTICULOS_CIENTIFICOS/JM_US.pdf�
http://www.econ.upf.edu/~raya/ARTICULOS_CIENTIFICOS/JM_US.pdf�
http://www.caritas.es/publicaciones/editores/index.php?MjQ%3D&MTA4Nw%3D%3D&NQ%3D%3D&MTMw�
http://www.caritas.es/publicaciones/editores/index.php?MjQ%3D&MTA4Nw%3D%3D&NQ%3D%3D&MTMw�
http://www.caritas.es/publicaciones/editores/index.php?MjQ%3D&MTA4Nw%3D%3D&NQ%3D%3D&MTMw�
http://www.fcampalans.cat/images/libros/INF4.Raya.15.pdf�
http://www.fcampalans.cat/images/libros/INF4.Raya.15.pdf�
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recerca des de diferents interessos, tots cabdals en la societat catalana actual. En 
particular: el turisme, l’ habitatge, el transport i l’ economia laboral. En aquest sentit, l’ 
interès i la coherència del grup es justifica perquè gairebé el 30% del PIB de 
l’economia catalana es pot explicar amb el sector de la construcció i el turisme. 
Addicionalment, alguns indicadors de l’economia catalana i espanyola com 
l’excessiva destrucció de llocs de treball en cas de crisis econòmica o la seva reduïda 
productivitat, també es poden explicar per l’ excessiva exposició de l’ economia en 
aquests sectors. Degut a que es tracten del sectors cabdals de l’economia catalana 
amb sinergies directes (turisme residencial) i indirectes, i que en els darrers temps 
tracten de modernitzar-se, cal incloure’ls dins del concepte del territori i el benestar. 
Així, trobem que el turisme és un concepte cada cop més proper al lleure i que cal 
unir al patrimoni del territori. Addicionalment, es parla de turisme de salut, urbà, rural, 
nàutic, cultural, gastronòmic, etc on del que es tracta és de complementar el concepte 
de turisme tradicional amb aquests aspectes, en diversificar-lo. Pel que fa a 
l’habitatge, cal racionalitzar els plans urbanístics i dotar de coherència i sostenibilitat 
els territoris, coneixent amb més precisió que és el que valora el ciutadà de 
l’habitatge. Per últim, ja s’ ha vist amb anterioritat el lligam entre el mercat de treball 
(primera preocupació dels espanyols a la darrera enquesta del CIS) i aquests dos 
sectors, lligam que es pot completar amb el fet de que un elevat nombre de 
propietaris redueix la mobilitat laboral tant necessària per a un bon funcionament del 
mercat de treball. 

 

Estructura/Organigrama:cal dir, que al tractar-se d’un petit grup de recerca emergent 
la figura de l’investigador junior, que fa tasques de coordinació, s’espera es vagi 
desenvolupant al llarg del període: 

 
•         Direcció, coordinació: Josep Maria Raya Vílchez 
•         Investigador junior (no immediatament):Catia Nicodemo 
•         Caps d’Àrees de Recerca 

1.        Turisme i Transport: Carlos Pestana,  
2.        Habitatge: Josep Maria Raya Vílchez  
3.        Economia laboral: Catia Nicodemo 

•         Investigadors: 
1.       Sèniors:Jose Maria Raya Vílchez, Joan Ripoll, Carlos Pestana, Nati 

Juaneda, Francesc  Sastre, Esther Martinez  
2.       Post doctoral:Catia Nicodemo 
3.       Predoctorals: Paula Garda, Dolors Celma  

•         Personal de suport a la recerca 
1.      Personal d’administració: Personal d'administració de les diferents 

Universitats dels investigadors membres (EUM, UIB, UdG, UPF, Universitat de 
Lisboa), tot i que, en major grau, el personal de l'EUM, donat que l'investigador 
principal és d'aquesta universitat 

2.       Ajudants: Alba Rueda 
  
Per tant, al tractar-se d’un grup d’economia aplicada, la interdisciplinarietat, dins l’àrea 
econòmica, bàsicament, està garantida i la coherència del grup bé donada per les 
sinèrgies de les àrees de recerca en torn als temes de benestar social i territori. 
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Respecte les línies de recerca, es poden concretar les següents, cadascuna dins de 
la seva respectiva àrea de recerca: 

 

•         Àrea de recerca de Turisme i Transport:  

1) Determinants de la satisfacció del turista i del resident. De les diferents 
mesures de satisfacció amb les que es pot mesurar la satisfacció d’ un turista vers un 
esdeveniment o l’ entorn d’ una destinació de sòl i platja, es tracta de conèixer quins 
són els determinats econòmics de les mateixes, per tal d’incidir en aquesta satisfacció 
com a determinant de la fidelitat del turista. Es vol aplicar el mateix anàlisi al resident. 

2) Determinants microeconòmics de la demanda temporal del turisme. Estudi 
de la durada de l’ estança d’un turista de vols de baix cost utilitzant un model de 
durada, per tal de conèixer la probabilitat d’abandonar en un determinat moment del 
temps l’estat de vacances així com els factors explicatius d’aquest fet. En una segona 
fase, partint de la mateixa modelització i aprofitant la disposició de dades sobre 
despesa del turista, es pot estudiar la relació entre la despesa i l’ estança del turista. 
Dins aquesta línea de recerca es poden analitzar els determinants de l’elecció del 
destí, la importació del risc en la decisió del viatge o l’ estudi de tipologies de viatgers, 
com ara el turisme de negocis.  

3) Turisme residencial versus altres formes d’allotjament. Caracterització i 
conseqüències turístiques i mediambientals del turisme residencial així com obtenció 
d’un índex de preus ajustat per qualitat per dos tipus d’ofertes turístiques substitutives 
a la zona: hotels i apartaments. Aquest índex pot permetre realitzar una comparativa 
de la valoració d’ algunes característiques comunes a ambdues ofertes turístiques.  
Aquest exercici es pot realitzar per diferents tipologies de turisme (sòl i platja, rural...). 
Un segon pas pot ser una comparativa de la política (dinamicitat) de preus dels 
diferents allotjaments i els factors explicatius. 

4) Eficiència en el transport aeri. Determinar els factors de l’ eficiència dels 
aeroports. Un cop fixada la metodologia bietàpica de Simar Wilson, cal adaptar-la al 
model de gestió espanyol i introduir a l’anàlisi aspectes mediambientals (pol·lució, 
contaminació acústica...), aspectes que, en certs estudis han resultat significatius per 
a que els ciutadans opinin a favor de restriccions en el tràfic. Addicionalment, el 
desenvolupament i l’adaptació a Espanya dels models que descomponen el progrés 
tècnic de l’aeroport incorporant el concepte de progrés sostenible. 

5) Turisme nàutic: Models d’eficiència aplicats al turisme nàutic (DEA i altres 
tècniques economètriques) i polítiques estratègiques del turisme nàutic, doncs 
iniciatives com el projecte europeu Odyssea, ens indiquen la necessitat de lligar 
aquest turisme al territori  
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•         Àrea de recerca d’Economia Laboral 

1) Participació de la dona casada  en el mercat de treball. S'analitza la 
participació de la dona en mercat de treball europeu i els problemes que poden ajudar 
o impedir la seva entrada en el mercat. Primer s' estudia com la política de ajudes en 
cuidar  als nens pot fer que les dones tinguin més temps lliure i així poder participar 
en el treball assalariat. En els països  Mediterranis  les donen tenen una taxa 
d'ocupació molt baixa respecta els països Nòrdics, elles prefereixen quedar-se en 
casa per cuidar del nens i la família més que treballar fora. Tenir un mercat d' escola 
bessones o els propis pares, son factors que potencien que la dona pugui tenir temps 
per a dedicar-se al treball remunerat.  Aquest fet, pot permetre observar com ha 
canviat la divisió de treball en les famílies, és a dir, que l'home ara treballa més dins la 
casa fent aquell treball que per tradició eren solament destinat a la dona i, per tant,  la 
dona té més temps  lliure.  Un altra factor explicatiu és que si la família  té una 
hipoteca pot fer que la dona participi més en el mercat laboral. Tot aquest estudi es 
realitza amb el Panel de Hogares de la Unión europea (PHOGUE) i s’utilitzen 
mètodes economètrics. 

2) Desigualtat salarial. En aquesta línea de recerca s’ analitzen les diferencies 
salarials que trobem entre la dona i l'home.  En el moment que la dona ha decidit 
accedir a una feina en el mercat laboral,  en els últims anys s' ha pogut veure que 
encara que tan dona com home tinguin les mateixes característiques (edat, nivell 
educatiu, tipus d' ocupacions, etc.), l’ ocupació de responsabilitat d'una dona dins d’ 
una empresa  és sempre molt baixa, mentre que els homes arriben més fàcilment a 
una posició d’ alta responsabilitat. A la línia de recerca ens centrem en les dones 
casades per tal de captar la desigualtat dins d’ una família. S’ utilitzen tècniques de 
descomposició salarials quantiliques  i no paramètriques que deixen veure com es 
distribueix aquesta desigualtat entre els homes i les dones. En aquest context, també 
es pot estendre l’anàlisi al cas de la immigració: desigualtat entre els immigrants que 
venen a  Espanya i l'assimilació en el mercat de treball. 

3) Factors explicatius de l’estabilitat laboral. En aquest línia s' ha analitza la 
situació laboral de la població catalana a partir de la mostra de la MCVL per a 
Catalunya, i en particular, el temps que triga un individu a estabilitzar-se en el mercat 
laboral. L’ anàlisi es fa mitjançant diferents models economètrics de durada, així com 
models amb dades censurades i models d’ elecció discreta amb paràmetres aleatoris. 
Aquesta possibilitat d'estabilitzar-se és diferent segons les característiques 
sociodemogràfiques de l’ individu, i les condicions del mercat laboral. L’anàlisi es pot 
estendre a altres comunitats autònomes espanyoles i observar el poder explicatiu dels 
mercats laborals locals 

4) Satisfacció laboral. Combinar un model macroeconòmic de happiness amb 
les hores treballades. Així mateix, estudiar l’ impacte d’ una gestió laboral socialment 
responsable sobre les actituds i comportaments dels treballadors, amb especial 
èmfasi en la satisfacció laboral. 

5) Friccions en el mercat laboral. Determinar les causes principals de l’atur, de 
les diferents dinàmiques del mercat de treball,  i de la forta presència d’ un sector 
informal en el mercat de treball. Efecte de les institucions, les imperfeccions en el 
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mercat de crèdit, les accions de política i la taxa de creixement d’un país en el seu 
atur (determinants de l’atur a llarg termini). 

  

•         Àrea de recerca d’Habitatge 

1) Funció de demanda per les característiques de l’habitatge. Demanda de les 
diferents característiques de l’habitatge (superfície, qualitat i localització) a la ciutat de 
Barcelona, utilitzant un sistema d’equacions simultànies. En una segona fase, amb la 
base de dades de Tecnocasa es pot replicar l’exercici per diferents ciutats espanyoles 
i controlar la demanda per variables sociodemogràfiques del comprador. A la primera 
fase, es pot aplicar la metodologia no paramètrica. 

2) Capitalització de la despesa local a través del preu de l’habitatge utilitzant 
una estimació bietàpica. En una segona fase, i utilitzant el tipus d’ IBI així com la base 
de dades de Tecnocasa, es pot expandir el treball a la diferent capitalització de la 
política impositiva local a diferents capitals espanyoles (l’anàlisi té com a punt 
departida una localitat: Barcelona). Igualment, la aplicació de la metodologia no 
paramètrica a la primera fase així com la utilització de la regressió quantílica per 
obtenir capitalitzacions per diferents pels habitatges cars i barats, són diferents idees 
a desenvolupar. Tota aquesta anàlisi es pot aplicar a altres valoracions de l’ entorn 
com ara la criminalitat.  

3) Anàlisi comparatiu de diferents models de tinença de l’habitatge. A la 
literatura econòmica s’han estimat diversos models de tinença de l’ habitatge a 
vegades amb l’objectiu de conèixer el perfil del propietari, de vegades amb l’objectiu 
de conèixer la transició entre règims de tinença. Aquesta línia pretén comparar les 
diferents aproximacions que s’han realitzat.  

4) Descomposició de l’ índex de Gini del preu per metre quadrat de l’habitatge 
en la contribució de les seves variables explicatives: enfoc MQO i enfoc de regressió 
quantílica. Càlcul d’ índex de desigualtat del preu de l’habitatge i utilització de la 
regressió lineal i de la regressió quantílica per descompondre l’ índex en la contribució 
de les diferents variables explicatives.  

5) La demanda hipotecària a Espanya. Es tracta de conèixer els determinants 
de la demanda hipotecària al mercat espanyol a partir de l’estimació d’un sistema 
d’equacions simultànies a on es tracta l’ endogeneïtat de la variable preu de taxació i 
efecte del termini. En aquest sentit, es pot utilitzar aquest model de marc per  un 
estudi que pretén modelitzar la relació entre la diferents aspectes del mercat de 
l’habitatge i el fenomen migratori que està vivint l’economia espanyola a l’actualitat. 

6) Determinants microeconòmics de la demanda d’habitatges. Es tracta 
d’estimar un model de durada que explica la probabilitat que un pis abandoni en un 
determinat moment “t”, l’ estat d’ “estar en venda” i els determinants d’aquesta 
probabilitat. Una extensió d’aquesta línia, es modelitzar el comportament d’una 
variable, la proporció entre el preu de venda i el preu de sortida, que aproxima el 
comportament de la demanda d’habitatges així com el poder de negociació del 
venedor 
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Participació del professorat en activitats congressuals: conferències 
impartides, presentació de pòsters, ponències o comunicacions. 
 

Albert Blasco Peris Congrés Turisme Residencial. Universitat d’Alacant. Alacant. 10-12 
setembre de 2009. Comunicació:Percepción social del turismo 
residencial a través de los impactos que genera en la sociedad 
de acogida. Análisis del caso de sant Pol de Mar (Maresme) 
BARCELONA. 

 
Congrés Turiciencia 2009. Buenos Aires. 17-18 setembre 2009. 
Comunicació: De la planificación territorial sostenible a la 
planificación responsable 

 
Congres sobre Història de Barcelona. Novembre 2009. Organitza: 
Arxiu Municipal de Barcelona. Comunicació La societat d’atracció 
de forasters de Barcelona com a estructura de poder 

 
XIII Congreso Internacional de Turismo Universidad y Empresa: 
Renovación de destinos turisticos consolidados. Universitat Jaume I. 
Castelló 6a 8 maig de 2010. Comunicació:  Santa Susanna un 
modelo innovador de desarrollo turístico.  

 
Congreso Ociogune Ocio y valores: un horizonte de cambio, choque e 
innovación. Universidad de Deusto. Bilbao 9 a 11 de junio 

Comunicació: Valores del ocio en la sociedad del siglo XXI. Un 
anàlisis del ocio juvenil universitario del área metropolitana de 
Barcelona.  

 
Postgrau Turisme Cultural. Universitat de Barcelona. Març 2010. Títol 
conferència: El turismo cultural en las agencias de viajes 
emisoras 

Segmentación y/o especialización 

 

Màrian Buil Fabregà Febrer 2010: Impartició de la conferència “El procés d’innovació” a 
la Jornada sobre Innovació i Emprenedoria en Turisme de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya.  
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Joan Codina Banchs, Rafael E and Codina, Joan, “On the incidence of part-of-speech 

on polarity identification of user-generated-contents in Spanish,” Womsa, 
Sevilla, Spain: 2009, pp. 89-99. 

B. Mellebeek, F. Benavent, J. Grivolla, J. Codina, M.R.  Costa-Jussà and 
R. Banchs, “Opinion mining of spanish customer comments with non-
expert annotations on Mechanical Turk,” NAACL Workshop on Creating 
Speech and Language Data With Amazon’s Mechanical Turk, 2010. 

Costa-Jussà, Marta R., Banchs, Rafael E, and Codina, Joan, “Where are 
you from? Tell me HOW you write and I will tell you WHO you are”. 
ICAART2010, Valencia, Spain: Joaquim Filipe, Ana Fred and Bernadette 
Sharp, 2010, pp. 406-410. 

Codina Filbà, Integration of Natural Language Processing tools with Solr. 
Apache-Lucene eurocon. Praha, 18-21 May 2010.  http://lucene-
eurocon.org/slides/Integration-of-Natural-Language-Processing-tools-with-
Solr_Joan-Codina-Filba.pdf 

 

José Luis Martínez Conferència sobre la realització d’un Manual de Procediments 
Comptables. Impartida al Col.legi de Titutats Mercantils de Barcelona. 
 

  

Jordi Oller Títol:  “Low cost i Web 2.0 Motor de canvi del turisme?” 
Lloc de la ponència i organització:  llibreria Altaïr, Barcelona 60 
persones (públic general). Data: 29/10/2009 
Títol: “Turisme del s. XXI: Orientació a la demanda , creació de 
productes i noves oportunitats”. Lloc de la ponència i organització: 
Jornada “Turisme com a clau de canvi”, a la comarca del Berguedà. 
Berga. 50 persones (càrrecs directius sector turístic àmbit públic i 
privat). Data : 12/11/2009 
Títol:  “Aplicacions de la web 2.0 al turisme especialitzat”. Lloc de 
la ponència i organització: “Turisme i web 2.0” a Sant Bartomeu del 
Grau. 60 persones. (Sector públic, propietaris de cases rurals, 
propietaris d’agències de viatges, consultors, públic en general). Data: 
20/11/2009 
Títol:  “Herramientas de analisis Revenue Management ”. Lloc de la 
ponència i organització: Seminario Revenue Management SOL 
MELIA.Madrid (30 directors de Revenue Management de Sol Melia). 
Data: 15/12/2009 
 

 

  

Josep Maria Raya Conferència al Saló Internacional de Turisme de Barcelona: “Turisme 

http://lucene-eurocon.org/slides/Integration-of-Natural-Language-Processing-tools-with-Solr_Joan-Codina-Filba.pdf�
http://lucene-eurocon.org/slides/Integration-of-Natural-Language-Processing-tools-with-Solr_Joan-Codina-Filba.pdf�
http://lucene-eurocon.org/slides/Integration-of-Natural-Language-Processing-tools-with-Solr_Joan-Codina-Filba.pdf�
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residencial i sustituibilitat entre formes d’allotjament” 
 

Joan Ripoll i Alarcón Evolving Regional Trade Patterns between Asian and Latin 
American Emerging Economies. Paper presentat a la 68th 
International Atlantic Economic Conference celebrada entre el 8-11 
d’octubre de 2009 a Boston, Massachusetts.  
 

Anna Mª Vidal 2010 : Conferència al col.legi d’avocats de Girona : L’élément 
d’estrangeria en el procediment de família: competència judicial, 
llei aplicable, prova del dret estranger i execució de resolucions 
judicials.  
2009: Conferència en el marc del curs de drets d’estrangeria del 
Consell de l’advocacia catalana. Reagrupament familaiar: especial 
referència a la Kafala.. Sabadell. 

  

 

Activitat de transferència del CRT  
 
Relació de convenis signats i imports.  

 

Normativa de funcionament del CRET 

 

Durant el curs 2009-2010 s’ha definit la normativa de funcionament del CRET (Centre de 
Recerca en Empresa i Turisme). En ella es tracten els següents punts:objectius, membres, 
funcions de la direcció, procediment pel nomenament del director i caps del CRET, 
procediment de funcionament del CRET, projectes i activitats del CRET, línies de recerca, 
difusió de l’activitat del CRET, recursos i ubicació. 

RENOVACIÓ DE CONVENIS AMB APORTACIÓ ECONÒMICA DEL CRTMARESME 09-10 

 

Convenis signats 

Import 

(Euros) Treballs compromesos Data 

Masnou 3000 - Pendent renovació 

Alella 2500  Pendent renovació 

Ajuntament de Mataró-IMPEM - Observatori del comerç (oferta) Pendent renovació 

Consell Comarcal del 
Maresme 10000 

Anàlisi d’imapcte de la Triatló Internacional 
i el festival Scremin Octubre 2010 
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Direcció de tesis i participació en tribunals 
 

Albert Blasco Membre del Tribunal de Tesi doctoral. Vocal 

Tesinand: Antoni Vives Reus 

Tesi: Història del Foment del Turisme a Tarragona 

Universitat Rovira i Virgili. Tarragona 

 

  

Altres activitats de transferència (estudis, informes, assessoraments...) 
 

Joan Codina Cenit i3media - Fundació Barcelona Mèdia 

 

Josep Mª Raya Coordinador i investigador principal del següents projectes del CRET: 

Observatori comercial de Mataró (IMPEM i Ajuntament de Mataró). 
Números: II.  

Impacte econòmic de la Challenge Internacional (Consell Comarcal) 

Impacte econòmic del Festival  Scremin de Pineda de Mar (Consell 
Comarcal del Maresme) 

 

Organització d’activitats congressuals: conferències, jornades, seminaris, 
cursos (indicació de participants i d’assistents) 
 

Albert Blasco Jornada sobre Innovació i Emprenedoria en Turisme 

Organització: EUM i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 

Lloc celebració: Seu de EAPC 

Data: març 2010 

Tasca: Organització de l’esdeveniment i participació com a 
moderador 
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FORMACIÓ PERMANENT 
En línia amb els objectius marcats, les actuacions han estat les següents: 

1. S’ ha impartit una assignatura optativa de màrqueting a l’EUPMT, assignatura 
de 24 hores que imparteix el professor de l’EUM, Dr. Marcel Gubern.  
 

2. S’han ofert cursos d’especialització de 40 hores sobre: 
• Finances 
• Valoració d’empreses 
• Anàlisi d’estats comptables 
• Auditoria 
• Comptabilitat financera 
• Comptabilitat de costos 
• Control de gestió 
• Consolidació d’estats comptables 
• Investigació de mercats 
• Instruments financers   
• Organització de grans esdeveniments 

 

3. S’han ofert Seminaris sobre Habilitats directives de 15 hores: 
• Gestió informàtica de projectes 
• Comunicació efectiva 
• Protocol 

 

4. Altres cursos: 
Dins la formació complementària dels estudiants de l’EUM, s’han organitzat cursos 
d’Idiomes, d’anglès, alemany i francès dels nivells d’iniciació i intermedi orientats a la 
formació necessària dels alumnes de turisme per assolir el nivell requerit a la 
diplomatura, i cursos de preparació o repàs de Matemàtiques.     
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SERVEIS UNIVERSITARIS 
 

Centre de Recursos per a l’Aprenentatge (CRA) 
El funcionament del servei no ha patit diferències significatives respecte d’altres 
cursos anteriors. En tot cas en destaca la preparació per al trasllat al nou edifici del 
polígon del Rengle, que ha comportat alguna alteració en la prestació de l’atenció 
dels usuaris. En aquest sentit, el mes de juliol el CRA va estar tancat als usuaris per 
tal de poder preparar el trasllat, malgrat que durant el segon trimestre del curs ja 
es van efectuar accions vinculades a aquest canvi d’ubicació física. 

A continuació es presenta un resum dels principals indicadors de funcionament. 

Horaris:  

• època lectiva l’horari de funcionament ha estat de 9 a 22h 

• època d’exàmens s’ha obert els caps de setmana de 9 a 14h i de 16 a 20h 

Fons: 

• registres bibliogràfics (llibres i revistes): 6333 

• exemplars de llibres: 5042 

• exemplars de revistes: 2072 

 

Préstec interbibliotecari:  

• demanats: quatre 

• servits: cap  

 

Dades estadístiques 

Les dades que identifiquen el funcionament del servei durant el curs 2009-2010, i la 
seva avaluació comparativa amb exercicis anteriors,  són: 

 

Curs acadèmic Alumnes Usuaris Biblioteca Consultes fons Préstec 
documents Us saletes CEL Adquisicions 

2009-2010 397 35655 236 2137 1139 16 

2008-2009 447 40111 530 3808 1336 94 

2007-2008 458 39531 918 2883 1147 147 

2006-2007 469 36519 832 1834 1080 148 
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2005-2006 482 35205 1555 1689 s/d* 168 

2004-2005 516 32255 1677 1847 s/d 199 

2003-2004 594 11812 1531 1422 s/d 262 

* sense dades 

 

 

Servei d’Orientació a l’Estudiant  
 
Hi ha una gran diversitat d’activitats d’aproximació als centres, responent a les 
diferents formes de treballar que hi ha a la secundària. Tot i així, enguany s’ha 
apostat clarament pel format de tallers LINNK. 

Activitats LINNK.  
Tallers destinats a alumnes de secundària. Enguany s’han realitzat 11 tallers on hi 
ha participat 12 centres. A més, a la jornada d’economia hi ha participat 6 
centres. 

Total: 18 centres 

 

Visites als centres.  
Normalment es visita el centre en l’hora de tutoria, i s’exposen els estudis de 
l’EUPMt i els principals avantatges d’estudiar-hi.  

 

Total:  21 centres de Batxillerat 

 9 centres de CFGS 

 
 
Unitat Tecno-Didàctica 
 

Què és la UTD? 

Aquesta unitat neix d’una necessitat concreta nascuda arrel de la proposta de Grau 
en Administració d’empreses i gestió de la Innovació en modalitat semipresencial 
prevista per iniciar al setembre de 2010. 

Tot i això, l’adaptació a Bolonya de la resta de titulacions presencials amb el 
conseqüent canvi de model docent, fa que aquesta unitat sigui completament 
extensible a tots els estudis de grau, màsters i postgraus independentment de que es 
desenvolupin en un model semipresencial, no presencial o presencial.  
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Inicialment doncs, es proposa com a unitat transversal de suport i s’aprova la seva 
creació en la reunió de direcció de l’àrea universitària del 2 de febrer del 2010. 
Posteriorment se n’acota l’abast per tal de donar una cobertura concreta a la 
necessitat més immediata: el desplegament en modalitat semipresencial dels estudis 
de Grau en Administració d’empreses i gestió de la innovació. 

 

Objectius 

Dotar a la Universitat d'un servei dinamitzador des d'un punt de vista tècnic i didàctic 
que aporti una millora en la coordinació, en la creació i gestió de continguts tant als 
estudis de grau com als màsters i postgraus. 

 

Àmbits d’actuació 

Per la seva aplicació transversal i escalable tant en serveis com en àmbits d’aplicació, 
podem diferenciar entre dues tipologies de servei: Serveis de fons i Serveis sobre 
projectes. 

Dins dels serveis de fons, hi trobem aquells serveis estan a disposició de la comunitat 
docent independentment dels estudis que estiguin cursant i del centre universitari. 
Aquí s’hi inclouen aquells serveis sota demanda i aquells processos de difusió i 
formació a nivell tècnic-didàctic dirigits a millorar l’experiència formativa i que poden 
ser exportables tant per accions de formació de Grau, postgraus, màsters o cursos de 
formació contínua. 

Quant als Serveis sobre projectes, són aquells que estan estretament vinculats al 
desplegament d’un projecte concret. En aquest cas, els serveis disponibles van més 
enllà tant pel que fa a l’assessorament a l’hora de plantejar l’estructura de l’oferta 
formativa com en l’acompanyament als docents en el muntatge de les assignatures. 

 

Actuacions realitzades al llarg del curs 2009/2010 

Durant aquest període de temps les accions més destacades dutes a terme han estat: 

- Definició i creació de la Unitat 
- Assessorament en la planificació i disseny del Grau d’ADE i Gi en 

modalitat semipresencial 
- Sessions informatives al professorat implicat en el desplegament dels 

nous estudis. 
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QUALITAT 

 
Definició dels objectius de qualitat 
 
Al curs 2009-2010 s’ha definit el Pla director de l’EUM. El Pla Director de l’EUM 
compta amb els següents set àmbits:  
• docència,  
• internacionalització,  
• recerca i transferència de coneixement,  
• institucional, societat i territori 
• econòmic 
• serveis i comunitat universitària 
• qualitat i atenció a les persones usuàries 
 
En tots els àmbits s’han definit objectius, accions i indicadors. Com es veu la pròpia 
“qualitat” en forma part d’un dels set àmbits. 
 
Satisfacció del professorat 
 
Durant el curs es va realitzar, per part de la unitat de qualitat del TCM una enquesta al 
professorat a on es demanava la seva valoració i el seu coneixement sobre: els 
objectius de la institució, el programa de les assignatures que imparteix, la 
metodologia i els recursos utilitzats a les assignatures, l’atenció a l’estudiant, 
l’avaluació i la organització del centre universitari.  
 
En general, les valoracions són, en mitjana molt positives. En molts casos, les 
valoracions són superiors a 3(sobre 4). Els aspectes pitjor valorats (valoracions entre 
2,5 i 3) són: el grau de coneixement del perfil dels alumnes de nou ingrés, el grau de 
coordinació de la seva assignatura amb d’altres de la titulació o àmbit, satisfacció 
d’oportunitats de recerca dins el centre, la disposició d’espais per activitats no docents 
i la satisfacció amb la gestió i comunicació que arriba del TCM. 
 
Finalment, pel que fa referència a la metodologia i recursos didàctics, cal ressaltar els 
següents trets: 
 
• Respecte a la organització de la docència, es dedica menys d’un 40% a les 
classes magistrals. Destacant que més d’un 30% dels temps es dedica a exercicis 
pràctics o debats en relació a lectures. 
• Elevades utilitzacions dels ordinadors (més del 90%) i el moodle. Respecte al 
moodle, s’utilitza principalment de forma estàtica (es desa el pla docent i exercicis, 
apunts, etc). De totes maneres un 50% realitzen debats o discussions sobre notícies i 
gairebé un terç dels professors desen les qualificacions i/o fan test d’avaluació 
• El principal canal de comunicació amb l’estudiant és l’e-mail 
• En mitjana, la nota final incorpora cinc aspectes dels quals només un és l’examen 
final.  
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Satisfacció dels estudiants   
 

Enguany s’ha continuat fent l’avaluació de la docència pel sistema electrònic ja 
implantat fa tres cursos. Aquest curs el nivell de resposta ha sobrepassat el 62% de 
participació, la qual cosa denota que els estudiants s’han habituat al sistema 
electrònic de resposta. En canvi es va canviar l’enquesta (veure Taula 1) amb un 
objectiu de simplificació. Així mateix, Taula 2, s’ha millorat l’anàlisi de les mateixes 
classificant els resultats per a cada pregunta i professor dintre d’un dels quatre 
quartils, tenint així  una mesura de la valoració de cada aspecte de cada professor en 
relació al seu grup (professors d’empresarials/grau ADEGI diürn, nocturn o turisme) 

 
 

Taula 1: Preguntes de la nova enquesta de satisfacció de l’alumnat 

  

Sobre el 
professor 

       1 | A l'inici del curs ha explicat amb claredat els objectius, el programa de l'assignatura i el criteri d'avaluació.  

2 | Explica amb claredat.  

      3 | Fa el que preveu el pla docent.  

     4 | El Material d'estudi i de consulta proposat (bibliografia/documents/recursos didàctics), és adeqüat.  

 5 | Ha aconseguit que m'interessi l'assignatura.  

     6 | Motiva a la participació.  

      7 | Intenta, en tot moment, connectar la teoria amb la 
pràctica.  

    8 | Fa treballar als alumnes amb els recursos docents de forma regular. 

   9 | Es mostra accessible (mail, hores de 
visita,..).  

     10 | Valora de 1 a 10 la teva satisfacció amb la docència 
rebuda:  

      

       Sobre l'assignatura. ( Màxim 100 caràcters ) 

     11 | Quins aspectes valores com a més positius en quant al funcionament d’aquesta assignatura? 

 12 | Quins aspectes consideres que s’haurien de millorar o canviar en quant al funcionament d’aquesta 
assignatura? 
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Taula 2: Significat dels quartils 

 

  

  

  

Marca el quartil en el que està en funció de la resta de 
valors de la mateixa titulació. 

  Q1 de 0 a 25%   

  Q2 de 25% a 50% 

  Q3 de 50% a 75% 

  Q4 de 75% a 100% 

  

  

  

        

 
La mitjana de resultats globals del curs  amb la valoració per estudis i les preguntes 
d’aplicació comuna a la UPF ( que corresponen a les 7 primeres preguntes), es 
representa a la Taula 3: 
 
Taula 3: Resultats dels cursos 2009-2010  

Valoracions mitjanes curs 2009-2010 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TUR 8,023 7,499 7,994 7,722 7,066 7,332 7,620 7,455 8,020 7,420 

EMP 7,624 7,285 7,661 7,299 6,974 7,227 7,582 7,421 7,473 7,188 

EMPN 7,648 7,311 7,677 7,255 7,097 7,455 7,716 7,426 7,597 7,286 

 
 

En termes generals s’observa unes valoracions mitjanes han molt elevades (superiors 
al 7 en totes les preguntes i lleugerament inferiors a les dels dos cursos anteriors). 
Arrel dels resultats, cal incidir en els aspectes de motivació (preguntes 5 i 6), que són 
les preguntes a les que els alumnes valoren relativament pitjor en relació a les altres 
preguntes el comportament del professorat. Finalment, també cal incidir que els 
alumnes d’empresarials diürn valoren, en mitjana, de forma més negativa al 
professorat que els alumnes de Turisme i empresarials nocturn. 
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EEssccoollaa  SSuuppeerriioorr  ddee  CCiièènncciieess  ddee  llaa  SSaalluutt  

 

Principals fites assolides durant el curs 2009-2010: 

- Creació de l’Escola Superior de Ciències de la Salut 
- Nomenament de la Directora, la Dra. Esther Cabrera 
- Aprovació per ANECA del Pla d’Estudis del Grau en Infermeria 
- Equipament i posada en marxa dels Laboratoris de Simulació d’Infermeria 
- Contractació de professors col·laboradors per a impartir classes al Grau d’ 

Infermeria 
- Inici de col·laboració amb el Consorci Sanitari del Maresme com a institució 

de referència  
- Inici de relacions institucionals amb Badalona Servei Assistencials, 

Corporació Sanitaria del Maresme i de la Selva, Institut Guttman, Fundació el 
Maresme, TIC Salut.. 
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ÀREA D’EMPRESA I INNOVACIÓ 
 

SERVEI DE SUPORT A LES PERSONES EMPRENEDORES 

El servei de suport a les persones emprenedores que presta la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme troba els seus antecedents a l’IMPEM, mitjançant el 
servei d’empresa, que al llarg del període 1995-2009 desenvolupa el seu portafoli de 
serveis per a la sensibilització i estimulació de la creació d’empresa i la seva posterior 
acceleració i consolidació. 

Amb l’aposta estratègica territorial que es concreta amb el projecte Tecnocampus, el 
suport a les persones emprenedores troba el 2010 un nou context  d’evolució natural 
per tal d’estimular a tot el territori del  Maresme el desplegament d’un ecosistema 
d’emprenedoria i innovació, generador de riquesa i ocupació de valor afegit, que sigui 
capaç de posar en marxa un nou model de desenvolupament econòmic sostenible i 
competitiu en el context actual i sobretot de futur.  

L’Àrea d’empresa i Innovació mitjançant, el servei de suport a les persones 
emprenedores,concreta la seva missió d’afavorir un nou model econòmic basat en el 
comportament emprenedor, una 
actitud que significa acció, 
creació, flexibilitat, talent i 
resposta competitiva. És per això 
que des de Suport a emprenedors 
treballem per donar resposta a les 
inquietuds emprenedores, tant 
des d’un enfocament de suport a 
la creació d’empresa real i actual, 
com des del punt de vista de 
potencialitat de futur mitjançant la 
sensibilització d’escolars que de ben segur seran els nostres emprenedors del futur. 

Activitats de sensibilització 

- Programa Aprendre a emprendre: Dirigit a alumnes de  secundària, 
batxillerat i cicles formatius, amb l’objectiu d’incorporar elements d’estímul  
d’actituds emprenedores  en el sistema educatiu. S’han realitzat 23 
accions amb centres educatius de les quals han resultat 714 alumnes 
beneficiats. 

- 10a edició dels Premis Creatic: Premis per l’estimulació de projectes de 
base tecnològica i de innovació que pretén sensibilitzar de la importància 
de injectar avantatge competitiva de valor afegit als nous projectes 
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empresarials. L’any 2010 s’han presentat 31 projectes candidats, 15 més 
que l’any 2009. 

 

Informació i orientació 

- Sessions d’emprendre amb èxit: sessions grupals d’acollida per presentar 
a les persones emprenedores el significat del fet emprenedor, les seves 
claus d’èxit i els itineraris  d’acompanyament que Tecnocampus pot oferir 
segons el perfil de la persona emprenedora. L’any 2010 s’han realitzat 46 
sessions amb 764 persones assistents. 

Assessorament 

Assessorament personalitzat  i tutela en el procés de realització del pla d’empresa, 
per a l’anàlisi de viabilitat del projecte i definició del model de negoci. Els resultats de 
l’any 2010 són: 

- 762 persones assessorades 
- 163 plans d’empresa finalitzats 
- 102 empreses creades 
- 120 llocs de treball creats 
- 82 assessoraments per aixecament de finançament 

Formació 

Continguts formatius en matèries relacionades amb el món de l’emprendre i gestió 
empresarial. Amb aquesta formació és vol complementar el coneixement tècnic de la 
persona emprenedora amb continguts empresarials que requerirà pel correcte 
desplegament del seu nou rol emprenedor i empresarial. S’han realitzat 31 accions 
formatives amb un total de 71 hores impartides i 255 persones beneficiàries. 

Networking 

S’ha realitzat una jornada de networking exclusivament organitzada per persones 
emprenedores amb empreses o projectes empresarials entre 0 i 3 anys de vida, amb 
el nom de Fem Empresa. La jornada va comptar amb 130 participants. 

Sessió del programa Aprendre a Emprendre  Lliurament dels Premis Creatic 2010  
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CENTRE DE NEGOCIS 

El departament de Centre de Negocis de Tecnocampus dona continuïtat al cicle de 
suport al desenvolupament del territori que s’inicia amb les activitats de suport a 
persones emprenedores per a la creació de la seva empresa. Un cop creada aquesta 
empresa, el propi parc compta amb un concepte de incubadora d’empreses 
innovadores, en les que donar suport a aquest tipus de projectes ens els seus tres 
primers anys de vida, així com posteriorment la continuïtat de activitats empresarials 
allotjades als diferents espais per empreses disponibles al parc, que utilitzen aquest 
com una plataforma de desenvolupament i acceleració de les seves activitats. En 
aquesta continuïtat entre les activitats de suport a les persones emprenedores i el 
recolzament a la creació d’empreses i el seu posterior desenvolupament tenen 
especial rellevància els premis Cre@tic, que en el any 2010 han arribat a la seva 
desena edició. 

El centre de negocis de TCM compta amb espais per a localització empresarial 
ubicats a les torres TCM2 i TCM2, el nombre d’empreses instal·lades a 31 de 
desembre era de 27 companyies + 14 empreses en fase d’incubació. 

En qualsevol el part TCM vol suposar per a les seves empreses no només un centre 
d’allotjament si no una plataforma completa de desenvolupament empresarial, en 
forma de serveis de valor afegit . 

Aquests serveis pretenen oferir a les empreses tecnològiques i/o innovadores  
ubicades i vinculades al parc l’oportunitat de transformar les seves organitzacions i 
millorar el seu rendiment empresarial mitjançant l’accés a un model d’acceleració 
empresarial . 

Un model que vol crear valor i donar solucions a les  necessites de les empreses per 
aconseguir que siguin mes competitives, mes innovadores i amb mes capacitat de 
creixement.  
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La Incubadora 
 

La Incubadora és un centre dissenyat per acollir empreses de nova creació que duen 
a terme activitats innovadores i/o de base tecnològica, la incubadora consta de 3 
tipologies d’espais: coworking, openspace i oficines individuals i disposa de dos 
localitzacions: una en el Parc TCM i altre a la Nau Minguell amb l’objectiu de 
contribuir a la creació d’un clúster TIC-Audiovisual al territori. 

A desembre de 2010 la incubadora disposava de 14 empreses instal·lades de nova 
creació.  

La incubadora TCM forma part de la NBIA (National Business Incubation Association) 
i AVIE (Asociación de viveros i incubadoras de empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma de Serveis d’Acceleració empresarial. 

Son el conjunt de serveis dissenyats de forma complementaria entre sí, per oferir a 
les empreses innovadores del parc la combinació adequada d’assessorament, 
coneixement, relacions de cooperació,... 

Durant l’any 2010  hem realitzat mes de 18 accions en les quals han participant 
aproximadament  346 empresaris/es. 

A.Coneixement: 

Línies d’impuls a empreses de base Tecnològica. Begoña Perdiguero Cap 
d’emprenedoria d’ACC10. (31 participants) 

Jornada Tic sobre salut i dependències. Coorganitzat amb Gentic (40 participants) 
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Taller de tècniques teatrals aplicades a l’empresa. Professor Toni Arteaga.(16 
participants) 

B. Consultoria: 

Deduccions fiscals per activitats R+D+I amb l’empresa Coin I+D (7 participants) 

Programa Mentoring amb SECOT( 2 participants) 

Servei d’assistència tècnica a projectes empresarials. Tutors Incubació (50 accions ) 

C. Capital: 

Posada en marxa del butlletí Parc Tecnològic Virtual amb la col·laboració del Parc 
tecnològic del Vallès. (118 empreses inscrites)  

Sessió de presentació de la línia de finançament per a joves emprenedors AIJEC (30 
participants) 

Sessió incentius fiscals en R+D+I amb AIDIT (10 participants) 

Presentació Plan Avanza 2010. Alma consulting.(10 participants) 

Assessorament de projectes per a convocatòries i/o premis ( Emprenedors XXI, 
Investment Readiness,...) 5 projectes empresarials presentats  

Participació en el Premis a les millors iniciatives empresarials de la Diputació de 
Barcelona (10 projectes empresarials participants i 1 finalista) 

D. Comunitat: 

Esmorzar en xarxa (31 participants) 

Jornada ja tinc web i ara a fer xarxa en col3laboració amb la Xarxa Onion de Sabadell 
( 24 participants) 

Diàlegs Emprenedors (Marc Bonavia, Lluís Font i Xavier Verdaguer) (80 participants) 

 Tecnocampus Talent Network en linkedin amb 409 membres. 

Conveni amb Redessa per afavorir l’aterratge d’empreses entre ambdós parcs. 

E. Comunicació. 

Participació en el dia de l’emprenedor amb estand propi per a donar a conèixer la 
incubadora d’empreses TCM 

Com a membres de l’ Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España 
(APTE), participem al projecte de  la Red de gestión de I+D+i, amb l’objectiu de 
promoure, ajudar i afavorir la transferència de coneixement  i  tecnologia  entre els  
actors del sistema ciència-tecnologia-empresa. En aquest marc d’actuacions al llarg 
de l ‘any 2010  s’han dut a terme les següents accions: 



MEMÒRIA 2010 116 

 
 

CENTRE DE CONGRESSOS I REUNIONS 

 

El Centre de Congressos i Reunions TecnoCampus Mataró-Maresme va iniciar les 
seva activitat el dia 1 d’octubre de 2010 amb l’acte de lliurament de la 3a edició dels 
Premis Blocs Catalunya. 

La missió del Centre de Congressos és ser un punt de trobada i networking pel 
Talent, la innovació i l’emprenedoria. Per dur a terme aquesta missió  ofereix a 
empreses i institucions  un conjunt d’espais innovadors i flexibles ,atenció integral i 
polivalència. 

Les instal•lacions disposen d’un auditori de 950 m2 amb  capacitat per a 323 
persones, un foyer de 900m2 per acollir exposicions, fires i actes diferencials; 2 sales 
modulables multi funcionals de 45 a 150m2 i sales acadèmiques de gran singularitat 
amb capacitat per a  70 persones. 

Aquestes instal•lacions, dotades amb l'avantguarda tecnològica, fan de les reunions i 
esdeveniments que s’hi celebren experiències vivencials i provocadores del talent i 
l’esperit emprenedor dels seus participants. 

Des de l’inici de la seva activitat hem acollit un total de 43 actes que han aplegat al 
centre de reunions aproximadament unes 5.500 persones. 
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El resum d’actes desenvolupats en aquests 3 mesos d’activitat son els següents: 

21 actes d’empreses i institucions: Jornades/lliurament de premis (12), 
sessions de formació empresarial(3),convencions empresarials (1), 
workshops (1) i reunions d’empreses (4). Entre les empreses que ha escollit 
TecnoCampus per a dur-hi a terme activitats hi ha firmes com el BBVA, 
Catalunya Caixa, Menarini i Caprabo. 

22 actes organitzats o coorganitzats per la Fundació TecnoCampusMataró-
Maresme, entre els quals cal destacar la cerimònia de lliurament dels Premis 
Blocs Catalunya, les conferències del cicle “Economia i Valors” amb 
presencies destacades com el publicista Lluís Bassat, l’acte de lliurament dels 
premis Bufí i Planas, l’acte d’homenatge al poeta Miquel Hernandez, la 
jornada sobre estàndards de la fundació TIC Salut, el Fòrum Innova360º, els 
actes de graduació dels estudiants de l’EUM i l’EUPMT, la III jornada 
empresarial FAGEM amb Fernando Trias de Bes o la sessió de Networking 
Fem Empresa Getting Contacts. 
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SECCIÓ DE PROJECTES 

 
El departament de Transferència de tecnologia i coneixement esta estructurat en 
quatre àrees d’activitat. 

- Centre de Competències d’Integració (CCI). 
- Centre de Coneixement Urbà (CCU). 
- Net Lab – grup de Gigaconnectivitat – Living Labs. 
- Gestió de projectes innovació. 

 

Centre de Competències d’Integració 
 

Al llarg de l’any, el compliment d’aquests objectius s’ha concretat en la realització dels 
projectes que, seguidament, es relacionen i que ha donat lloc, en alguns casos, a un 
conjunt de productes. El treball fet a partir del projecte InfoRegió s’ha estès, més enllà 
del Mirth, a altres entorns d’integració.  

Per aquesta raó el tractarem com un punt apart, o complementari, al suport a PIMed i 
al suport a l’OFSTII. 

Projectes desenvolupats PIMed  
• Desenvolupament d’utilitats de gestió i emmagatzematge de fitxers en 

diferents sistemes PACs basats en software MIO i en programari 
desenvolupat especialment. 

• Implantació de convertidors de fitxers ECG a format DICOM i la seva 
integració amb 

• plataformes PACs als hospitals Joan Pau XXIII de Tarragona i Sant Jaume de 
Calella 

• Visualització de ECG a través de dispositius portàtils tipus iPod 
• Desenvolupament d’una plataforma d’integració, EI2Med, basada en 

programari lliure (Mirth) per a la integració d’espirometries i aplicació de 
l’estàndard HL7‐CDA d’espirometria, establert per l’Oficina d’Estàndards i 
Interoperabilitat de TicSalut (Projecte gestat dins de PIMed però realitzat amb 
una certa autonomia i amb un pressupost apart,veure apartat 4.2). 

 

Productes desenvolupats PIMed 
 

• Storage 

És un producte que permet fer la inserció d’arxius de format DICOM (Una norma per 
manipular, emmagatzemar i transmetre informació d'imatges mèdiques) en un PACS 
(Sistema d’emmagatzematge i transferència d’imatges). 
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• Convertidor + Storage 

Converteix els fitxers XML, resultat de les proves realitzades amb 
l’electrocardiograma, al format estàndard Dicom Waveform.  

• Visor SVG 
Convertidor d’arxius ECG en format XML, obtinguts de les proves dels cardiòlegs a 
arxius en format estàndard SVG.  
 

Projectes realitzats en Entorns d’Integració. 
• Entorn Obert de Integració de Serveis per a Processos Assistencials amb 

Imatges Mèdiques. Aquest projecte, a la pràctica, s’ha desenvolupat durant 
l’any 2010 i s’han aconseguit les fites proposades amb la col∙laboració de 
totes les entitats participants. 

• Entorn EI2Med v1.0 (llegir les característiques a l’apartat 3.2.2), desenvolupat 
pel CCI‐TCM amb la col∙laboració de Linkcare. 

• Algorisme d’avaluació de la qualitat d’espirometries forçades, desenvolupat 
per CREB‐UPC i Linkcare 

• Determinació d’un estàndard d’espirometries segons HL7‐CDA, impulsat per 
TicSalut i amb la col∙laboració d’Hospital Clínic 

• Integració d’espiròmetres, gestor d’espirometries i HIS, amb la participació de: 
Hospital Clínic, Linkcare i CCI‐TCM 

 

Productes desenvolupats Entorns d’Integració. 

• EI2Med v1.0 
Desenvolupat com a producte propi utilitzant software obert. Facilita la integració i la 
interoperabilitat dels dispositius mèdics, serveis, i processos assistencials amb els 
sistemes d'informació sanitaris. 

• Ensemble 
Entorn propietari de l’empresa Intersystems. Utilitzant les seves eines s’han 
desenvolupat les funcionalitats principals que ofereix EI2Med: normalització 
d’espirometries segons format estàndard HL7‐CDA d’espirometria, treballant amb 
l’espiròmetre EasyOne de NDD. 

 

Presentacions en Jornades i Congressos 

• Entorn Obert de Integració de Serveis per a Processos Assistencials amb 
Imatges Mèdiques”, I Jornada R+D+i en TIC i Salut a Catalunya: per a 
centres universitaris, tecnològics, assistencials i empreses del sector, 13 de 
Maig de 2010, Girona 

• “Entorn Obert de Integració de Serveis per a Processos Assistencials amb 
Imatges Mèdiques”, 12a edició BDigital Global Congress, 19 de Maig de 
2010, Barcelona 

 

 



MEMÒRIA 2010 120 

 
Suport a l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat 
 
Aquest suport s’ha portat a terme de forma continuada i ha comportat un seguit de 
tasques, la majoria formalitzades com a tasques incloses en un projecte concret: 
STERM.CAT, EPSOS, AALRGS, SNOMED‐CT, WFIS, CPS, ... 

 
 

Centre de coneixement urbà (CCU) 
Projectes realitzats: 

Mapa de soroll i capacitat de Calella d’estiu 

 

Net Lab – grup de Gigaconnetivitat – Living Labs. 
Projectes realitzats: 

o Plan Avanza – Gigaconnectivity Lab – 
o Caixa Manresa – Sistema de rehabilitació  
o Caixa Manresa – Sistema de missatgeria instantània  

 

Gestió de projectes innovació. 
Projectes realitzats: 

o P&G – Dry Laundry Process Enginnering School  
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SERVEIS TRANSVERSALS 
 
Per tal d’optimitzar els recursos de la Fundació i en seguiment d’una línia de política 
empresarial unificadora, s’ha aplicat una estructura d’unitats transversals, l’àmbit de 
servei de les qual abasta tota la fundació. Aquestes unitats i departaments són: 
 
SECRETARIA GENERAL 
DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES 
DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ, MÀRQUETING I RELACIONS INSTITUCIONALS 
UNITAT DE RECURSOS HUMANS  
UNITAT DE PLANIFICACIÓ DE NEGOCIS 
DEPARTAMENT D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 
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Les principals actuacions d’aquests departaments durant l’any 2010 han estat: 
 
 
 
Secretaria General 
 

Els objectius i tasques principals de la Secretaria General són:  

- Gestió de convenis 

- Suport a la contractació Pública 

- Relació amb els patrons (especialment Ajuntament de Mataró i Consell 
Comarcal del Maresme) 

 

Durant el 2010, Secretaria General va plantejar-se els següents objectius específics: 

- Creació de l’ESCS i adscripció a la UPF. 

- Consolidació dels Òrgans de Govern i del seu funcionament (Comitè de 
Direcció, Consells Sectorials...). 

- Seguiment de convenis per les diferents unitats de la fundació: Convenis 
vinculats als centres, i a les seves titulacions, convenis per el correcte 
desenvolupament de les unitats de transferència de coneixement, convenis 
transversals a la organització. 

- Desplegament del sistema de registre unificat. 

- Seguiment i suport per tots els processos de contractació en el moment de la 
posta en marxa del Parc científic i de la innovació TecnoCampus Mataró-
Maresme. 

 

A més, les principals fites d’aquest 2010 han estat:  

- Consolidació dels òrgans de govern (calendari de reunions amb periodicitat 
dels consells sectorials). 

- Consolidació de la secció de convenis, en estreta relació de forma transversal 
amb totes les unitats de la Fundació. 

- S’han fet tots els concursos, i processos de contractació en forma i temps 
adequats d’acord amb les necessitats per la correcta posta en marxa del 
Parc. 
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Departament d’Administració i Finances 
 

Donada la recent integració física, l’octubre de 2010, dels dos centres universitaris 

existents en aquell moment (Escola Universitària del Maresme-EUM- i Escola 

Universitària Politècnica de Mataró –EUPMT-)  dins de la Fundació TecnoCampus 

Mataró-Maresme, el 2010 ha estat un any de reestructuració organitzativa i redefinició 

de les tasques del departament, que ha passat a pertànyer de tres unitats o canals 

econòmics de forma diferenciada a unificar-se en una únic centre agregat que és la 

Fundació, la qual ha estat estructurada en dues àrees d’activitat: UNIVERSITAT i 

EMPRESA, amb les corresponents unitats finalistes d’activitat, i una unitat de suport 

per serveis generals.  

 

A més, amb l’objectiu d’activar l’economia del territori, en el seu dia l’Ajuntament va 

apostar per un model de desenvolupament econòmic gestionat per tres entitats amb 

personalitat jurídica pròpia. Per una banda, l’Entitat pública empresarial local Parc 

Tecnocampus Mataró , encarregada de la gestió i explotació de les infraestructures i 

dels serveis que constitueixen les instal·lacions del parc ubicades al El Rengle; per 

altra banda, la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme , encarregada de 

desenvolupar les activitats de l’àrea universitària i de l’àrea d’empresa i innovació; i 

per últim la Fundació TCM Audiovisual , especialitzada en el desenvolupament de 

les activitats del sector audiovisual. 

 

Així doncs, el departament d’administració i finances desenvolupa les tasques que li 

són pròpies en les tres entitats jurídiques esmentades de forma separada i 

diferenciada, d’acord amb les següents competències: 

 

- Gestió pressupostària 

- Gestió econòmica i financera 

- Serveis d’administració 

- Comptabilitat, auditoria de comptes anuals i fiscalitat 

- Compres i contractacions 

- Control d’inventari 

 

Inicialment el departament es va estructurar en forma de tres canals de cost 

diferenciats (EUPMt, EUM i Equip de Gestió-serveis transversals), on cadascun d’ells 

gestionava de forma separada les seves competències. Aquest fet es devia a les 

diverses ubicacions de la Fundació (Av. Puig i Cadafalch, Pg. del Callao, Vallveric) de 

gener a octubre de 2010, que va suposar un esforç afegit a superar. Gradualment es 

van definir els procediments per tal d’assolir la plena integració econòmica i financera 

necessària per al bon funcionament de l’entitat.  
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Les principals fites assolides durant l’any han estat les següents: 

1. Confecció dels pressupostos anuals  de la Fundació Tecnocampus i 

Parc Tecnocampus Mataró, amb un pressupost inicial de despeses 

corrents per import de 8.210.520,48 €, i 1.269.254,74 respectivament i un 

pressupost de capital per import inicial de 25.473.170,35 €. Així mateix el 

pressupost d’explotació de la Fundació TCM Audiovisual per import inicial 

de 496.253 € .  

 

2. Actualització dels contractes programa  entre la Fundació Tecnocampus 

i el Parc Tecnocampus Mataró amb l’Ajuntament de Mataró d’acord amb 

les noves previsions de negoci i necessitats de finançament per períodes 

de 4 i 30 anys respectivament i imports previstos per l’exercici 2010 de 

2.489.520,56 € i 696.058,89 €.   

 

3. Execució econòmica del Conveni de cooperació entre l’Ajuntament de 

Mataró i el Consell Comarcal del Maresme  per a la integració dels 

centres universitaris de l’EUM i EUPMT a la Fundació Tecnocampus per 

import de 300.000 € 

 
4. Confecció i posta en marxa del Quadre de Comandament  econòmic, 

eina necessària per tal que els diferents comandaments puguin fer el 

seguiment econòmic de l’execució pressupostària, així com disposar 

d’informació de les desviacions pressupostàries de les àrees i/o projectes 

que són responsables. 

 

5. Definició i implantació de la nova estructura comptable analítica  per 

departaments, seccions i projectes. 

 
6. Execució dels pressupost d’ingressos i despeses amb un total consolidat 

de  415 factures emeses  i 3.559 factures rebudes , que representen un 

increment respecte a l’exercici anterior del 49% i 59% respectivament. 

Així mateix la gestió econòmica de 31 expedients de subvenció  per 

projectes específics d’actuacions.  

 
7. Confecció dels comptes anuals  de les tres entitats jurídiques  i 

seguiment dels treballs d’auditories realitzats per professionals externs.  

 
8. Definició dels manuals de procediment  d’ingressos, compres, personal i 

caixa, així com models d’informes per a la gestió de comandes per la 
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compra de material, altes, baixes i variacions retributives, així com 

d’actuacions de despeses per accions formatives del personal.   

 
9. Seguiment econòmic i suport en els processos de contractació , 

efectuats d’acord amb la normativa de contractes del sector públic, per la 

gestió de les compres d’inversions,  de subministraments i serveis, 

efectuats significativament amb motiu de la posta en marxa i explotació 

de l’edifici del Rengle.   

 
10. Posada en marxa de la gestió econòmica de l’àrea d’empresa . 

Definició del procediment per a la gestió d’ingressos de les noves unitats 

de negoci del parc (Incubadora, lloguer de locals i centre de congressos). 

 
11. Formalització i seguiment de les operacions financeres  necessàries per 

l’execució de les inversions previstes, principalment del Parc 

Tecnocampus.  

 

 

 
Departament de Comunicació i Màrqueting i relacions  institucionals 
 
L’any 2010 ha estat marcat per la inauguració el novembre de la nova seu del parc 
TecnoCampus Mataró-Maresme a la zona del Rengle de Mataró. El repte de la 
integració física dels diversos espais de treball del parc en un de sol (la nova seu del 
Rengle) s’ha traduït en el cas del departament de Comunicació, Màrqueting i 
Relacions Institucionals en la voluntat d’integrar en una política unitària les diverses 
accions que es duen a terme en aquest àmbit. 

Entre les fites assolides el 2010 cal destacar: 

1. Redefinició i posada en marxa de la nova web del TecnoCampus i del web 
promocional dels estudis “socuniversitari.cat”. 

2. Implementació de la nova imatge corporativa (estrenada el 2009) a tots els 
nivells. 

3. Activitats de difusió  

4. Posada en marxa de plans de màrqueting específics de les àrees d’universitat 
i empresa 

5. Consolidació de la presència a Internet (buscadors) i a les xarxes socials 
(nous canals) 

6. Reforçament de la presència als mitjans de comunicació. Notes de premsa i 
impactes en mitjans. 
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1. Redefinició i posada en marxa del nou web del Te cnoCampus i del web 
promocional dels estudis 

L’any 2009 es va implementar la nova imatge corporativa del parc TecnoCampus 
Mataró-Maresme, basada en el símbol característic que dibuixa la planta de l’edifici i 
en la lletra corporativa Jigsaw, usada en l’escriptura del nom del parc en el logotip. El 
projecte de posada en marxa i implementació de la nova imatge corporativa 
contemplava com un element essencial la desaparició de les antigues webs del 
TecnoCampus, de l’Escola Universitària del Maresme i de l’Escola Universitària 
Politècnica de Mataró per tal d’integrar-ne els continguts en la nova pàgina web del 
parc TecnoCampus: www.tecnocampus.cat 

A aquest efecte, i prèvia informació pública i recepció d’ofertes, la comissió interna 
encarregada del projecte, integrada pel departament d’infraestructures i el de 
comunicació i màrqueting, va resoldre encarregar a l’empresa TGI la construcció i 
posada en marxa del nou espai web. 

La nova web es va posar en marxa en fase de proves el mes de setembre, coincidint 
amb l’inici de curs als centres universitaris del parc, i coincidint amb la inauguració 
oficial del parc, el 3 de novembre de 2010, estava ja plenament operativa.  

Cal ressaltar la capacitat de crear sinergies entre els públics que visiten els diversos 
apartats  del web (concentrats en menús horitzontals de les àrees d’empresa, estudis 
universitaris, emprenedoria i centre de congressos ), en la línia dels objectius que s’ha 
fixat el parc. Es privilegien així mateix en les pàgines principals de cada apartat l’espai 
de notícies i agenda per tal que el web sigui un lloc dinàmic permanentment 
actualitzat. 

Per altra banda, i en el marc de la campanya promocional dels estudis, es va posar 
en marxa el web www.socuniversitari.cat  amb l’objectiu d’usar un domini atractiu per 
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als estudiants de secundària, públic principal de les campanyes de difusió dels 
estudis universitaris dels tres centres del parc (Escola Universitària del Maresme, 
Escola Universitària Politècnica de Mataró i Escola Superior de Ciències de la Salut). 

 

2. Implementació de la nova imatge corporativa (est renada el 2009) a tots els 
nivells 

L’aprovació per part del patronat de la nova imatge corporativa del parc va permetre 
el 2010 l’elaboració dels diversos materials corporatius crucials per a la unificació de 
la identitat corporativa del parc. Cal destacar en aquest sentit l’elaboració d’un catàleg 
conjunt dels tres centres universitaris del parc on es resumeix tota l’activitat formativa 
que duen a terme. Així mateix, en l’àmbit d’empresa es van elaborar diversos 
materials per donar a conèixer l’oferta d’espais de lloguer i dels serveis de valor afegit 
que oferien les instal·lacions del parc a partir de setembre de 2010. 

 

 

3. Activitats de difusió  

L’any 2010 va ser el de la posada en marxa de les noves instal·lacions del parc 
TecnoCampus Mataró-Maresme a la zona del Rengle. Instal·lacions que van 
inaugurar el 3 de novembre de 2010 la ministra de Ciència i Innovació, Cristina 
Garmendia; l’alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron; i la presidenta de la Fundació 
TecnoCampus Mataró-Maresme, Alícia Romero. 

Les activitats de difusió del 2010 es van agrupar en tres grans blocs: activitats per 
difondre la inauguració del parc; activitats de difusió de l’àrea empresarial i activitats 
de difusió de l’àrea universitària. 

 

3.1 Activitats per difondre la inauguració del parc . 

Entre els mesos de setembre i desembre de 2010 es van dur a terme un seguit 
d’activitats promocionals de les noves instal·lacions del parc que van incloure 
conferències, sessions de cinema en què es van projectar pel·lícules relacionades 
amb l’emprenedoria, l’acte d’entrega dels premis Blocs Catalunya o visites 
ciutadanes. L’objectiu era atreure ciutadans a les noves instal·lacions del parc a la 
zona del Rengle, que van entrar en funcionament el setembre per bé que no es van 
inaugurar oficialment fins al novembre. 

La difusió dels actes d’inauguració es va fer mitjançant materials impresos, col·locació 
de cartells en parades d’autobusos de diversos municipis de la comarca i inserció 
d’anuncis en els principals mitjans de comunicació locals i comarcals. 

Cal destacar que durant la campanya d’inauguració unes 7.000 persones van visitar 
les instal·lacions en els diversos actes, portes obertes i visites en grups reduïts que es 
van programar entre setembre i desembre.  
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3.2. Activitats de difusió de l’àrea empresarial 

El 2010 es va engegar una iniciativa en unes instal·lacions provisionals situades al 
costat de les obres de l’edifici del parc al Rengle: Esmorzars Èxit TecnoCampus. 
L’objectiu era doble: per una banda, que els empresaris veiessin l’evolució de les 
obres del parc in situ per generar el seu interès per llogar-hi locals; per l’altra, debatre 
sobre temes del seu interès com el màrqueting 2.0, l’anàlisi de la conjuntura 
econòmica o com afrontar situacions de reestructuracions financeres.  

Per altra banda, per primer cop i conjuntament amb  la Xarxa de Parcs Científics i 
Tecnològics de Catalunya (XPCAT), el TecnoCampus va participar en el Saló 
Barcelona Meeting Point del 20 al 24 d’octubre. Aquesta participació en el principal 
saló immobiliari d’Espanya va permetre que els futurs llogaters dels espais destinats a 
empreses poguessin conèixer com serien les noves seus del TecnoCampus al Rengle 
i a la Nau Minguell. 

Cal destacar així mateix la inauguració els dies 2 i 3 de juliol de 2010 del a Nau 
Minguell, equipament per al lloguer d’espais per a empreses i per al sector 
audiovisual, i la celebració d’una nova edició del Fòrum Innova 360º entre els dies 16 i 
19 de novembre.  

 

3.3. Activitats de difusió de l’àrea universitària.  

El 2010 les activitats de difusió en l’àrea universitària se centren en els anomenats 
tallers linnk, que se centren a organitzar activitats formatives d’interès per alumnes de 
batxillerat impartides pels professors dels centres universitaris del TecnoCampus. El 
curs 2009/2010 es van fer 13 tallers d’aquest tipus a la seu de l’EUPMT (fins aquest 
curs a l’Avinguda Puig i Cadafalch de Mataró)  i 7 a la seu de l’EUM (fins aquest curs 
al Passeig del Callao de Mataró.) 

A més, cal destacar les 27 visites a centres de secundària de la comarca i de la zona 
d’influència (fonamentalment el Vallès Oriental) per impartir-hi xerrades orientatives 
sobre el futur professional que obre la universitats als estudiants. 

Així mateix, cal destacar com a activitats en aquesta àrea:  la presència amb un 
estand propi al Saló de l’Ensenyament de Barcelona el mes de març; la participació 
amb un estand a la Fira de Tordera el mes d’abril; la participació en el Mercat 
Audiovisual de Granollers el mes de maig; la celebració de l’acte de graduació (en 
dues sessions per als estudiants de l’EUM i de l’¡EUPMT respectivament) al teatre 
Monumental de Mataró el mes d’abril per als alumnes del curs 2008/2009 i el mes de 
desembre, ja a les noves instal·lacions del parc al Rengle, per als alumnes que van 
acabar els seus estudis el curs 2009-2010; la lliçó inaugural del curs 2010-2011 que 
va impartir el doctor Gabriel Ferrater el desembre a l’auditori de la nova seu del parc; i 
l’entrega el juny de premis per als alumnes de secundària (Premis Enginy, Adam 
Smith i d’Infermeria) que organitza el TecnoCampus. 
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4.Posada en marxa de plans de màrqueting específics  de les àrees d’universitat 
i empresa 

El 2010 es van planificar i executar dos plans de màrqueting per a les àrees 
d’empresa i innovació i d’universitat, les dues principals branques d’activitat de la 
Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme. 

 

 

4.1 Pla de màrqueting de l’àrea d’empresa i innovac ió. 

L’objectiu principal  va ser promocionar els espais de les torres  TCM2 i TCM3 per 
llogar a les empreses. Es va treballar sobre la campanya per tal de crear notorietat  i 
donar  prestigi al TecnoCampus.  

Objectius:  

- Despertar l’atenció de l’empresari a través d’un missatge que faci que es 
vulgui informar del que està passant a Mataró.  

- Augmentar la notorietat del Tecnocampus entre la comunitat empresarial. 

- Difondre, promoure i explicar els principals valors del projecte. 

 

Públic Objectiu:  

- Empresaris de les empreses pimes (1-50 treballadors). En alguns casos, 
grans empreses. Nivell adquisitiu mig/ mig - alt  

- Professionals lliberals (freelance)  
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- Emprenedors 

- Localització: àmbit local i rodalies (Maresme, Vallès, Barcelona, La Selva).  

 

Accions comercials: mailing amb suport de telemàrqueting; Visites a empreses; 
Esmorzars amb empreses (Esmorzars Èxit); imatge corporativa amb el claim “L’èxit 
d’una empresa depèn de la seva ubicació”, a través del qual es podien despertar 
inquietuds a l’empresari. A través del nostre microsite www.exittecnocampus.com 
s’informava del que és el TecnoCampus i dels beneficis que té ser-hi.  

  

Mitjans de comunicació: insercions als mitjans escrits (en mitjans locals i comarcals).  

 

4.2 Pla de màrqueting de l’àrea d’universitat 

Durant el 2010 es va treballar  un pla de màrqueting amb un seguit d’accions per 
promocionar els estudis universitaris dels centres universitaris del Tecnocampus 
Mataró-Maresme. La finalitat d’aquest pla va ser crear notorietat i donar més prestigi 
tant a les escoles universitàries ubicades en el nou campus universitari (EUM, EUPMt 
i Escola Superior de Ciències de la Salut) com a la mateixa ciutat de Mataró.  

 

Objectius:   

- Establir un pla d’accions per penetrar, fomentar vincles amb els diferents 
agents i captar alumnes. 

- Augmentar la representativitat del TCM a la societat de la comarca del 
Maresme i rodalies. 

- Difondre, promoure i explicar els principals valors que projecta el TCM. 
Públic objectiu: 

- Estudiants de batxillerat 
- Estudiants de cicles formatius que durant el pròxim any volien estudiar una 

carrera universitària.   
- Majors de 25 anys. 
- Pares i mares dels estudiants (Líders d’opinió).  

 

Accions comercials: 

-Xerrades als instituts. Es va planificar un calendari de visites als instituts de la 
comarca per orientar als alumnes. Vam dividir aquestes visites en tres públics: 
Instituts de Catalunya, cicles formatius i majors de 25 anys.  

-Jornada de portes obertes. Es va  muntar una carpa en el recinte del Rengle per fer 
xerrades als estudiants de Mataró i aprofitar l’espai per realitzar diversos tallers linnk.  

-Saló de l’ensenyament. La participació a fires és molt important per donar-se a 
conèixer. En aquest saló hi van assistir joves amb inquietuds per conèixer centres 
universitaris, va ser una bona acció per vendre’ns com el millor centre universitari.  

Període: Març 



MEMÒRIA 2010 131 

 
-Concursos i premis: Hi van participar els estudiants dels centres de secundària de la 
comarca, presentant els seus treballs de recerca. El que es pretenia amb aquest 
mètode era per una banda incentivar als alumnes que fessin un bon treball de recerca 
i per altre banda, fidelitzar-los amb el TecnoCampus, tant pels premis, com pels 
descomptes que oferíem per venir a estudiar als centres universitaris.  

-Publicitat exterior: Es va dissenyar un circuit de cartells (opis) a les parades 
d’autobús de les ciutats de la comarca (circuit per Maresme, Vallès, Barcelonès) i un 
circuit d’autobusos per Mataró- Barcelona (c1), Mataró (busos interns) i Mataró- 
Granollers. 

 -Publicitat a internet: (veure apartat següent). 

 

 

5. Consolidació de la presència a Internet (buscado rs) i a les xarxes socials 
(nous canals) 

El 2010 el departament de Comunicació i Màrqueting ha dut a terme una tasca 
important de difusió de l’activitat del parc a través de les xarxes socials. Entre les 
eines 2.0 usades destaca la pàgina de Facebook, que a final d’any va superar la xifra 
dels 1.000 seguidors, així com la xarxa de microblogging Twitter i professional 
Linkedin. En l’apartat audiovisual, TecnoCampus disposa igualment d’un canal a 
Youtube.com per als vídeos i a Flickr.com per a fotografies. 

Aquesta presència comunicativa a Internet s’ha reforçat mitjançant la inversió 
publicitària en el buscador de Google, el més usat entre els internautes catalans. 
Aquesta inversió es va concentrar en el microsite www.socuniversitari.cat, pensat com 
un espai de promoció dels estudis universitaris complementari a la web corporativa 
del parc. Entre l’1 de març de 2010 (data de llançament) i el 31 de març de 2011, 
aquest site va rebre 16.059 visites, 70.609 pàgines vistes i 11.973 visitants únics 
absoluts.   

 

6. Presència als mitjans de comunicació. Notes de p remsa i impactes en mitjans 

Al llarg del 2010 la presència del TecnoCampus Mataró-Maresme als mitjans de 
comunicació ha estat constant, gràcies en bona part a la inauguració duta a terme el 
novembre i que va tenir repercussió en els principals mitjans de comunicació 
catalans. 

 

6.1.Impacte de premsa 2010 

El 2010 es comptabilitzen un total de 317 impacte de premsa, distribuïts de la següent 
manera. Els més importants són els següents: Capgròs (77); Tot Mataró (36); El Punt 
(70); Mataró Ràdio (50); Tribuna Maresme (7) Maresme Digital M1TV (50), Catalunya 
Ràdio (20); TV3 (2); revista de l’Associació Catalana de Municipis (1) i Diario Médico 
(1). 

La inauguració a càrrec de la ministra Cristina Garmendia el mes de novembre va 
motivar articles i reportatges a TV3, El Mundo, Expansión, La Vanguardia, Catalunya 
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Ràdio, El Periódico i 20 minutos, Catalunya Ràdio; revista de l’Associació Catalana de 
Municipis; Diario Médico; Premis Bloc. 

 

6.2. Notes de premsa 

Al llarg del 2010 el departament de Comunicació i Màrqueting va enviar als mitjans de 
comunicació un total de 32 notes de premsa acompanyades d’informació gràfica per 
tal de facilitar als periodistes l’elaboració d’informacions. 

 
 

Unitat de Recursos Humans  

 
Els objectius per l’any 2010 del Departament de Recursos Humans són els següents: 

- Projecció a futur del Mapa de Llocs de Treball 
- Provisió de llocs de treball 
- Formació en Anglès 
- Desenvolupament de Pla de Formació Continuada 2010 
- Comitè Empresa 
- Constituir la Mesa de Negociació nou conveni 
- Implementació Cultura Empresarial 
- Reunions Treballadors 
- Esmorzars  
- Provisió llocs de treball/ Pla contractació 09/10 
- Portal dels treballadors 

 

Les principals fites assolides durant l’any 2010 han estat: 

- Estudi i valoració de llocs de Treball 
- Absorbir per part del departament l’administració de personal (gestió de 

nòmines, gestió altes i baixes,…) 
- Posada en marxa de la reestructuració departamentals 

 

 

Unitat de Planificació de Negoci 
 
L’any 2010 ha suposat la posta en marxa de la Seu del Parc TCM al Rengle.  

1. Entre les fites assolides el 2010 cal destacar: 

2. Models de negoci i preus dels diferents espais del Parc i contracte programa 
amb l’Ajuntament de Mataró. 

3. Reconeixement del Parc TCM com a pol en salut i benestar reconegut per la 
Generalitat de Catalunya, a través d’ACC10 
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4. Hem treballat amb l’Ajuntament de Mataró en la definició del projecte de 

Centre de Processament de Dades per a administracions i empreses, que ha 
rebut finançament dels fons FEDER per valor de 984.000 euros 

5. Hem treballat amb l’Ajuntament de Mataró en la candidatura per aconseguir la 
distinció del Ministeri d’Innovació i Ciència “Ciudad de la Ciencia y la 
Innovación” que ens ha estat atorgada. 

6. S’ha aconseguit finançament del Ministeri d’Innovació i Ciència per a la 
construcció del Parc, per valor de 6,5 milions d’euros, mitjançant un crèdit en 
condicions preferents. 

7. S’ha treballat en els actes d’inauguració del Parc, com un conjunt d’actes de 
setembre a desembre que han permès donar a conèixer el Parc a empreses, 
comunitat universitària i ciutadans i ciutadanes.  

 

1.- Models de negoci i preus dels diferents espais del Parc i contracte programa amb 
l’Ajuntament de Mataró. 

Durant el 2010, hem treballat per establir les diferents tarifes i models de gestió dels 
espais del Parc TCM. S’ha actualitzat el contracte- programa amb l’Ajuntament de 
Mataró amb les previsions de negoci i necessitat de finançament per als propers 
trenta anys.  

2.-Hem aconseguit el reconeixement del Parc TCM com a pol en salut i benestar 
reconegut per la Generalitat de Catalunya, a través d’ACC1O 

Durant el mes de maig de 2010, la Generalitat de Catalunya va presentar la 
campanya internacional per atraure inversions d’alt valor afegit a Catalunya. Aquesta 
campanya, desenvolupada per l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana, 
incloïa un calendari d’actuacions durant el 2010 i 2011 a 15 ciutats del món.  

  

La campanya integra 10 pols de competitivitat de Catalunya, que vertebren el territori 
en un mapa de localitzacions preferents per tal de consolidar el teixit empresarial a les 
zones identificades, a través de la promoció d’inversions i el foment de les activitats 
de recerca i desenvolupament. Per a TCM, ha suposat el reconeixement formal de la 
Generalitat del posicionament estratègic treballat fins a la data, situant a la ciutat de 
Mataró i al Parc TCM com l’epicentre del pol de les TIC en la Salut i el Benestar.  

 

3.- Hem treballat amb l’Ajuntament de Mataró en la definició del projecte de Centre de 
Processament de Dades per a administracions i empreses, que ha rebut finançament 
dels fons FEDER per valor de 984.000 euros 

L’aprovació del projecte suposa l’inici de la construcció d’un DATA CENTER  per al a 
ubicació de les infraestructures necessàries per la provisió de serveis d’informació, 
gestió de dades i telecomunicacions. L’equipament prestarà servei a l’Ajuntament de 
Mataró i a les empreses i institucions del territori d’influència del Parc Científic i de la 
Innovació Tecnocampus Mataró-Maresme. 
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El projecte ha rebut finançament per part dels fons FEDER per valor de 984.000 
euros, que suposen el 50% del cost total de la inversió. Addicionalment, la Diputació 
de Barcelona hi aporta un cofinançament de 246.000 euros (25%) i la quantitat a 
autofinançar per l’Ajuntament de Mataró suposa el 25% restant. 

L’espai físic de 100m2, permetrà traslladar a aquesta nova ubicació els Serveis 
d’Informació i Telecomunicacions de l’Ajuntament de Mataró; la millora de les 
instal·lacions respecte a la situació actual, farà possible la millora de serveis als 
ciutadans, i els propis processos interns de gestió pública. 

Per altra banda, la integració física de la infraestructura en el Parc, permetrà ampliar 
els serveis que des d’aquí es podrà oferir a: la comunitat universitària (amb tres 
centres universitaris adscrits a la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat 
Pompeu Fabra), als emprenedors i ciutadans amb iniciatives empresarials, i les 
empreses ubicades al Parc, que podran disposar, a prop, de un centre per tal de 
poder desenvolupar tot el seu negoci al núvol. 

A més a més, la clara vinculació de les noves instal·lacions del Parc amb el territori, 
especialment la comarca del Maresme, i la participació comarcal, a través dels 
diferents òrgans de govern de la Fundació, permetrà ampliar l’oferta de serveis i 
infraestructures a tota la comarca, amb el desplegament del projecte ITCat, i la 
connexió de totes les seus de les administracions locals a una xarxa de fibra òptica, 
que permetrà ubicar els servidors i l’espai d’emmagatzemament al Data Center que 
aquí proposem construir. 
 

4.- Hem treballat amb l’Ajuntament de Mataró en la candidatura per aconseguir la 
distinció del Ministeri d’Innovació i Ciència “Ciudad de la Ciencia y la Innovación” que 
ens ha estat atorgada. 

La ciutat de Mataró ha rebut la distinció de “Ciutat de la Ciència i la Innovació” que 
atorga el Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN) per primera vegada. L’objectiu 
d’aquesta distinció és reconèixer les ciutats capdavanteres en la creació d’avantatges 
competitius gràcies a la suma del capital intel·lectual i de coneixement dels seus 
recursos humans i d’infraestructures innovadores científiques, tecnològiques i socials.  

  
Aquest distintiu ha reconegut un total de 30 municipis diferenciats en tres categories 
segons el nombre d’habitants: menys de 20.000, de 20.001 a 100.000 i de més de 
100.000 habitants. La candidatura de Mataró, presentada per l’Ajuntament, ha rebut el 
suport d’altres administracions, organismes, institucions, empreses i associacions 
empresarials. 

  

La distinció s’obté per un període de tres anys i es renova o no en funció de les 
actuacions que facin les ciutats. Durant aquests anys, els municipis gaudiran d’un 
seguit de beneficis en el marc de les polítiques d’I+D+I i passen a formar part de la 
Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació (Red Innpulso). 

En aquesta primera edició, s’ha concedit la distinció als ajuntaments que han 
demostrat un gran compromís en projectes innovadors amb càrrec al Fons Estatal per 
a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL). L’avaluació dels candidats ha comptat 
també amb la col·laboració del Ministeri de Política Territorial. 
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Els municipis que formen part de la Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació (Red 
Innpulso) disposaran dels següents beneficis durant els tres anys de vigència: 

  

-         Autorització per a l’ús de la distinció en la comunicació i promoció de la ciutat a 
nivell nacional i internacional. 

-         Foment i impuls de projectes de col·laboració entre els municipis que s’integren 
a la Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació. 

-         Integració de la Xarxa com entitat de referència dins del Grup de treball del 
Ministeri de Ciència i Innovació i del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç sobre 
turisme científic. 

-         Promoció internacional de la Ciutats de la Ciència i la Innovació en 
esdeveniments internacionals relacionats amb I+D+I i el desenvolupament del 
coneixement. 

-         Consideració preferent per la ubicació d’instal·lacions científiques i 
tecnològiques de titularitat o participació estatal així com per ubicar nodes de la xarxa 
del MICINN de Punts d’Informació sobre I+D+I (xarxa PIDI) 

-         Priorització d’aquestes ciutats com llocs preferents per organitzar les reunions 
del departament amb les comunitats autònomes i altres agents del sistema d’I+D, així 
com per la celebració de congressos i seminaris dels seus organismes públics 
d’investigació. 

 

5.- S’ha aconseguit finançament del Ministeri d’Innovació i Ciència per a la 
construcció del Parc, per valor de 6,5 milions d’euros, mitjançant un crèdit en 
condicions preferents. 

Al 2010, el Ministeri d’Innovació i Ciència ha concedit un nou crèdit en condicions 
preferents al Parc TCM per al finançament de les infraestructures. L’import del crèdit 
ha estat de 6,5 milions d’euros amb una carència de 3 anys i un tipus d’interès 
associat de l’1,3%. 

6.- S’ha treballat en els actes d’inauguració del Parc, com un conjunt d’actes de 
setembre a desembre que han permès donar a conèixer el Parc a empreses, 
comunitat universitària i ciutadans i ciutadanes 

la Fundació TecnoCampus Mataró- Maresme ha realitzat un conjunt de seminaris, 
congressos, jornades i conferències de caràcter públic que han tingut com a objectiu 
la promoció de la nova infraestructura del Parc Científic i de la Innovació 
TecnoCampus Mataró- Maresme. 

Les activitats programades s’han estructurat el voltant de la Campanya 
“TecnoCampus Obre Portes”, que a nivell de comunicació ha suposat la presentació 
pública del Parc davant dels principals agents econòmics i socials del territori. La 
Campanya ha suposat l’oferta d’una programació variada al voltant dels següents 
eixos: 
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• Jornades de petit format en relació amb la gestió empresarial i la innovació, 

sobretot en temàtiques que afecten als empresaris davant l’actual situació de 
crisis econòmica.  

• Jornades sectorial sobre TIC aplicades als sectors més rellevants per al 
territori: salut i dependències, audiovisual, turisme i innovació empresarial. 

• Jornades de networking per a empreses del territori i de col·laboració 
intersectorial.  

• Jornades de difusió de l’activitat dels centres de R+D+i del territori i els 
serveis que ofereixen a les empreses. 

• Jornades d’estímul de l’esperit emprenedor entre treballadors en actiu i entre 
la comunitat universitària.  

 

Com a resultat, més de 5.000 persones, entre públic professional i ciutadans i 
ciutadanes, han assistit a algun dels actes organitzats. Destaca entre la programació 
la tercera edició del Fòrum Innova 360º, que es va celebrar entre els dies  16 i 21 de 
novembre.  

La programació de l’Innova 360º s’ha dividit en dos grans eixos: (1) les jornades 
professionals i (2) les jornades ciutadanes.  
 
JORNADES PROFESSIONALS 
   
Dimarts 16 de novembre 19h: Taula Rodona: Nous Mitjans, Nova Societat 

Dimecres 17 de novembre 19h: Cinema Emprenedors: Dieta Mediterrània 
Dijous 18 de novembre 10h: Jornada: Parcs i territori 

20h: Nit amb Visió 

Divendres 19 de novembre 9.30h:Jornada suprarregional sobre "Innovació, 
Disseny de producte i desenvolupament de Smart 
Objects" 
12.30h: Jornada GENTIC 

 

Durant el cap de setmana del 20 i 21 de novembre, en el marc de l'Innova 360º es 
van celebrar les jornades d’innovació ciutadana al TecnoCampus. 
 
Tant dissabte a la tarda com diumenge al matí es van organitzar tallers científics, 
activitats de ludoteca vertical i visites guiades a les instal·lacions del Parc. A més, 
diumenge hi va haver una desfilada de pentinats innovadors i un concert a càrrec del 
grup de gospel mataroní GospelSons. 
 
Al 2010, el fòrum Innova s’ha consolidat en un nou entorn, deixant de banda 
l’estructura efímera dels formats firals de les passades edicions, amb una estructura 
d’actes més concentrada tant pel que en fa a la quantitat com al públic objectiu. Així, 
tot i que s’ha passat d’un format de més de 34 activitats en el 2009 -que van suposar 
una oferta continuada d’activitat de més de 88h de programació efectiva- a una 
programació de 10 activitats que han suposat la participació activa a aquest fòrum de 
més de 3.000 professionals o ciutadans/es, incrementant en un 40% el públic 
assistent en l’edició anterior.  
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Departament d’Infraestructures i Serveis 

 
L’any 2010 s’ha caracteritzat per la posada en marxa de la nova seu del Parc 
Tecnocampus Mataró-Maresme, que va iniciar les seves activitats l’1 de setembre del 
2010. Aquesta posada en marxa ha suposat la gestió de l’acabament de les obres i la 
posada en marxa de tots els espais d’oficines i docents del parc. 

Durant el primer semestre del 2010 s’ha dissenyat tot el procés de l’arribada i trasllat 
a la nova seu, amb la definició dels serveis i activitats del parc i de les infraestructures 
necessàries. 

En aquest procés s’han definit els serveis necessaris al parc com ara seguretat, 
consergeria, neteja, etc, i amb aquest objectiu s’han desenvolupat els concursos de 
contractació i adjudicació corresponents. 

A més dels serveis, s’han planificat totes dels compres de material per dotar als nous 
edificis d’un equipament modern i adequat a les noves activitats. 

Durant el segon semestres, s’ha desenvolupat la posada en marxa dels edificis i 
serveis, on l’activitat del departament s’ha centrar a endegar tots els sistemes i 
equipaments dels edificis, així com rebre a les noves empreses dels parc durant 
l’últim trimestre de l’any. 

  



 
 

Estructura  

 
Per dur a terme totes aquestes tasques, el departament s’ha reestructurat amb la 
incorporació de tot el personal de manteniment i serveis dels dos centres universitaris. 
S’han creat tres àrees de servei centrades en el manteniment i serveis generals, 
laboratoris i  sistemes i comunicacions.

 
Per tal de fer front a aquestes necessitats i funcions, e
dos grups de manteniment i de sistemes, amb dos cap de servei que planifiquen i  
programen les tasques de cada grup. Cal destacar que aquest grup de persones 
compta amb el suport d’empreses externes.

Les empreses externes son:

• UTE EMTE ELECNOR: Manteniment d’instal·lacions mecàniques i elèctriques.

• ESDE: Servei de Helpdesk a les empreses de TCM2 i TCM3

• Bytemaster: Asistencia en configuració i Gestió del Firewall, seguretat i accés.

• Siemens: Asistencia en infraestructura d’accés

• UPCnet: Gestió i servei de telefonia IP
A més de les empreses de suport a la gestió de les infraestructures, també comptem 
amb les empreses de subministraments de serveis:

• SIRSA: Serveis de neteja i consergeria.

• Securitas: serveis de seguretat
Finalment l’estructura el tanca amb les empreses subministradores de facilitis;

• Aigües de Mataró: Aigua

Manteniment 
general

Conductiu

Correctiu

ampliacions

Manteniment 
laboratoris

Electrònica

Audiovisuals

Sermat
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Per dur a terme totes aquestes tasques, el departament s’ha reestructurat amb la 
tot el personal de manteniment i serveis dels dos centres universitaris. 

S’han creat tres àrees de servei centrades en el manteniment i serveis generals, 
laboratoris i  sistemes i comunicacions. 

Per tal de fer front a aquestes necessitats i funcions, el departament s’estructura en 
dos grups de manteniment i de sistemes, amb dos cap de servei que planifiquen i  
programen les tasques de cada grup. Cal destacar que aquest grup de persones 
compta amb el suport d’empreses externes. 

Les empreses externes son: 

UTE EMTE ELECNOR: Manteniment d’instal·lacions mecàniques i elèctriques.

ESDE: Servei de Helpdesk a les empreses de TCM2 i TCM3 

Bytemaster: Asistencia en configuració i Gestió del Firewall, seguretat i accés.

Siemens: Asistencia en infraestructura d’accés a la xarxa. 

UPCnet: Gestió i servei de telefonia IP 
A més de les empreses de suport a la gestió de les infraestructures, també comptem 
amb les empreses de subministraments de serveis: 

SIRSA: Serveis de neteja i consergeria. 

Securitas: serveis de seguretat. 
Finalment l’estructura el tanca amb les empreses subministradores de facilitis;

Aigües de Mataró: Aigua 
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Per dur a terme totes aquestes tasques, el departament s’ha reestructurat amb la 
tot el personal de manteniment i serveis dels dos centres universitaris. 

S’han creat tres àrees de servei centrades en el manteniment i serveis generals, 

 

l departament s’estructura en 
dos grups de manteniment i de sistemes, amb dos cap de servei que planifiquen i  
programen les tasques de cada grup. Cal destacar que aquest grup de persones 

UTE EMTE ELECNOR: Manteniment d’instal·lacions mecàniques i elèctriques. 

Bytemaster: Asistencia en configuració i Gestió del Firewall, seguretat i accés. 

A més de les empreses de suport a la gestió de les infraestructures, també comptem 

Finalment l’estructura el tanca amb les empreses subministradores de facilitis; 
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• MESA: Climatització/Tub Verd 

• Endesa: Energia elèctrica 

• ONO i Orange: Telecomunicacions i Telefonia 
 

 

Serveis 

Durant l’any 2010 s’han definit, contractat i posat en marxa els serveis necessaris de 
la nova seu del parc al Rengle 

Servei de neteja: 

El servei de neteja cobreix totes les dependència del parc incloent universitat, serveis 
comuns dels edificis a empreses i espais de congressos. 

En aquest servei s’inclou neteja exterior de vidres de totes les façanes, per garantir 
una homogeneïtat en l’estat dels exteriors dels edificis. 

Igualment l’empresa adjudicatària ha fet ofertes especials a les empreses allotjades al 
parc per la neteja interior de les seves oficines. 

Servei de Consergeria: 

Cobreix el servei de consergeria dels edificis d’empreses i esta ubicat a TCM2. 
Cobreix l’horari de 8 a 22 hores i dissabtes de 8 a 14 hores, complementat en la resta 
d’horaris pel servei de seguretat. 

També cobreix les necessitats de la recepció universitària quan els recursos propis de 
la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme no permeten cobrir totes les franges 
horàries. També cobreix el servei de control i gestió en el actes dels espais de 
congressos i els recursos necessaris per la seva implementació a nivell de moviment 
de mobiliari i muntatges. 

Serveis de seguretat: 

Proporciona servei de seguretat des de les 22hores fins les 8 del mati i tot el dia en 
festius. 

Consta d’un vigilant sense arma, amb un servei de suport d’un vehicle de la zona. 
Disposa d’un sistema de càmeres pel control i vigilància dels equips.  

Servei de Helpdesk: 

Les empreses instal·lades al parc disposen d’un número de telèfon de helpdesk i un 
equip de persones que atenen les seves necessitats en relació als serveis que el parc 
subministra: telefonia, xarxa, Internet, climatització i instal·lacions, etc. 

Aquests equip d’atenció té el suport de tot el departament per solucionar les 
incidències rebudes per les empreses. L’horari de servei és de 8 a 17 hores  

Aquest servei de Helpdesk també està disponible per les persones de la comunitat 
universitària, però en aquest cas l’equip de persones que atenen les necessitat són 
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les de manteniment de laboratoris i informàtica propis de la fundació. L’horari del 
servei es de 8 a 21 hores. 

Servei de manteniment general. 

Les incidències rebudes en el helpdesk que requereixen una intervenció més 
important són derivades als serveis de segon nivell. En el cas de les relacionades 
amb temes mecànics o elèctrics, aquestes incidències són ateses per l’equip de 
manteniment general del departament. 

Aquest equip està compost per personal propi que realitza el manteniment conductiu 
dels edificis i personal de la UTE Emte-Elecnor que realitza les tasques correctives i 
ampliacions. 

 

Serveis de Xarxes i sistemes d’informació 

Aquest servei respon entre altres a les necessitats de accés a xarxa, Internet, 
telefonia, control d’accés, seguretat informàtica, etc. de les empreses instal·lades al 
parc. 

Manté, actualitza i gestiona els serveis d’informació de la Fundació TecnoCampus 
Mataró-Maresme, tant universitaris com de gestió. 

Per desenvolupar aquestes tasques compta amb personal propi en dos seccions: 
administració de sistemes i sistemes d’informació, amb el suport d’empreses externes 
per la configuració i manteniment d’equips de seguretat i xarxa. També gestiona els 
subministradors de telecomunicacions. 

 

Inversions 

Una de les tasques i responsabilitats que el departament ha desenvolupat al llarg 
d’aquest any ha estat la gestió i realització de les inversions necessàries per la 
posada en marxa de la nova seu del parc. 

Aquestes inversions s’han destinat als acabaments dels espais i les seves 
infraestructures i als equipaments. Entre aquests darrers cal destacar els 
equipaments dels laboratoris universitaris i audiovisuals del parc  

S’han fet 280 comandes i s’han gestionat inversions per valor de 2.400.000€, per les 
quals ha calgut aplicar les condicions i característiques de concursos i negociats, 
controlar el subministrament i desenvolupament dels serveis i sistemes i dur a terme 
tots el controls de qualitat i quantitat. 

Tota aquesta gestió ha fet possible la posada en funcionament de la nova seu del 
parc, del seus continguts i serveis. 

Una distribució general de els inversions és la que es mostra en la gràfica 
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L’organització estructural del personal de la Fundació TCM 
substancialment de l’any 2009 a l’any 2010, però ha anat reformulant
les necessitats de l’organització. 

L’organigrama funcional de la Fundació l’any 2010 és el següent:
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PERSONAL
L’organització estructural del personal de la Fundació TCM 
substancialment de l’any 2009 a l’any 2010, però ha anat reformulant-se en funció de 
les necessitats de l’organització.  

L’organigrama funcional de la Fundació l’any 2010 és el següent: 
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PERSONAL 
L’organització estructural del personal de la Fundació TCM no ha variat 

se en funció de 
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34%

10%

Distribució per serveis

PDI PAS i Equip de Gestió Àrea d'empresa

 

Distribució per sexe, per edats, per categories i p er dedicacions, i per serveis . 

 

Pel que respecta a les persones que formen part de TCM, tenim la següent  
distribució per sexe, edats, categories, dedicacions: 

 

 

 

Sexe: 

Homes: 89 (59,15%)  

Dones: 60 (40,85%) 

Total: 149 (100%) 

 

Edats 

Entre 20 a 25 anys:  

Entre 26 a 35 anys:  

Entre 36 a 45 anys:  

Entre 46 a 65 anys:  

 

 

 

Categories  

 

PAS: 51 

PDI: 84  

Àrea d’empresa: 14 
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DADES ECONÒMIQUES 

 

 

 1.1.  Si s’analitza la diferència entre els ingres sos de l’exercici 2010 i els del 2009, cal 
destacar: 

-  un increment significatiu en el capítol d’ingressos per matrícula en els estudis de 
grau (+325.493€),   

- un increment d’ingressos per prestacions de serveis a empreses i pel nou programa 
de patrocinis a l’activitat general i als Màsters.  

- augment de la subvenció de l’Ajuntament (+354.680€) i d’altres subvencions 
finalistes vinculades a nous projectes i serveis (+407.861€) 

 

1.2. Pel què fa  a l’augment de la despeses  de per sonal, cal fer referència al 
següent: 

2010 2009 Variació %

1. Ingressos per les activitats 7.408.933,79 6.216.894,44 1.192.039,35 19%
b) Prestacions de serveis 3.812.658,10 3.407.235,59 405.422,51
d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 52.322,23 52.322,23
e) Subvencions oficials a les activitats 3.543.953,46 2.793.613,05 750.340,41
f) Donacions i altres ingressos per a activitats 16.045,80 -16.045,80

2. Ajuts concedits i altres despeses -181.924,07 -92.703,43 -89.220,64 96%
6. Altres ingressos de les activitats 68.642,52 48.924,33 19.718,19 40%

a) Ingressos per arrendaments 12.476,79 2.969,00 9.507,79
c) Ingressos accesoris i altres de gestió corrent 56.165,73 45.955,33 10.210,40

7. Despeses de personal -5.439.975,95 -4.886.936,39 -553.039,56 11%
a) Sous, salaris i assimilats -4.242.549,54 -3.859.699,71 -382.849,83
b) Càrregues socials -1.197.426,41 -1.027.236,68 -170.189,73

8. Altres despeses de l'explotació -1.781.121,75 -1.296.686,79 -484.434,96 37%
a) Serveis exteriors -1.603.290,06 -1.226.752,56 -376.537,50
b) Tributs -4.676,57 -270,15 -4.406,42
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de 
les activitats

-172.394,69 -36.016,61 -136.378,08

d) Altres despeses de gestió corrent -760,43 -33.647,47 32.887,04
9. Amortització de l'immobilitzat -237.807,29 -251.802,64 13.995,35 -6%
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al  resultat 187.987,01 198.934,80 -10.947,79 -6%
12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immo bilitzat -13.789,23 -13.789,23

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+6+7+8+9+10+12) 10.945, 03 -63.375,68 74.320,71-117%
II) RESULTAT FINANCER (14+15+17) -12.127,57 -57.554,97 45.427,40 -79%
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) -1.182,54 -120.930,65 119.748,11 -99%
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19) -1.182,54 -120.930,65 119.748,11 -99%

1. Resultats de l’exercici 2010 comparats amb el 2009
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- consolidació  de l’Àrea d’Empresa i Innovació, amb la subrogació IMPEM i amb nous 
projectes de Transferència (+330.540,53€).  

- contractació de personal dels Plans d'ocupació, finançat pel SOC (+145.279,08) 

- contractació de PDI de l’Escola Superior de Ciències de la Salut (+76.019,01).  

- augment de la massa salarial en un +1,2% respecte de l’any 2009 per la revisió de 
l’IPC i disminució d’un -5% per l’aplicació del RD 8/2008 (-119.617,79€).  

 

En síntesi, es pot dir que la despesa de personal augmenta per contractacions a 
les àrees operatives relacionades directament amb la implantació de nous estudis 
de grau, a la prestació de nous serveis a les empre ses  i pels Plans d’Ocupació. 

 

1.3. Pel que fa a l’eficiència , cal destacar la millora produïda en la prestació dels 
serveis de suport, atès que l’activitat de la Fundació ha incrementat en prop d’un 19% 
(32% si també es considera EPE), mentre que la despesa d’estructura de personal 
d’administració i serveis es manté inalterada en  - 1,30%. L’increment del volum 
gestionat s’ha assumit mitjançant la reestructuració i optimització de l’equip existent 
sense generar canvis en el cost global de la plantilla de llocs de treball adscrits a 
unitats indirectes o de gestió general (Serveis Generals i Serveis de Suport 
Universitari).  

1.4. En el capítol de les Altres Despeses ,  s’ha produït  un augment de despeses 
generat pel canvi d’ubicació de l’entitat: Lloguer, trasllat dels tres centres i despeses 
de publicitat i inauguració del parc (+376.537€). D’altra banda, s’han aplicat  
provisions d’insolvències de saldos deutors (matrícules pendents i TCMA) i baixes 
d’immobilitzat a causa del trasllat (+125.708€). 

2. Liquidació  del pressupost 2010 . Despeses 

 PRESSUPOST  EXECUCIÓ  Desviació   %  

DESPESES DE 
PERSONAL   6.007.331,13 5.439.975,95 -567.355,18 -9%  

Sous i salaris  4.621.636,06 4.242.549,54 -379.086,52 -8%  

Seguretat Social  1.305.909,92 1.129.535,76 -176.374,16 -14%  

Altres despeses de 
personal  79.785,15 67.890,65 -11.894,50 -15%  

SERVEIS 
EXTERIORS  1.874.155,45 1.603.290,06 -270.865,39 -14% 
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 PRESSUPOST  EXECUCIÓ  Desviació   %  

Arrendaments  402.293,51 207.369,89 -194.923,62 -48% 

Reparacions i 
conservació  118.625,85 118.774,05 148,20 0% 

Serveis de 
professionals 
independents  312.609,78 390.369,00 77.759,22 25% 

Primes 
d'assegurances  9.855,14 9.616,32 -238,82 -2% 

Serveis bancaris  3.955,69 6.367,23 2.411,54 61% 

Comunicació i 
promoció  334.725,95 234.994,15 -99.731,80 -30% 

Subministraments  111.742,67 136.767,62 25.024,95 22% 

Altres serveis  580.346,86 499.031,80 -81.315,06 -14% 

TRIBUTS   4.676,57 4.676,57  

BEQUES I AJUTS   101.918,45 203.289,51 101.371,06 -9% 

DESPESES 
FINANCERES   16.880,02 16.880,02  

DOTACIONS A 
PROVISIONS PER 
DEPRECIACIÓ I 
INCOBRABLES    173.447,38 173.447,38  

DOTACIONS PER A 
AMORTITZACIONS   227.115,45 237.807,29 10.691,84 5% 

TOTAL DESPESES   8.210.520,48 7.679.366,78 -531.153,70 -6% 
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2.1. Sobre les desviacions positives o estalvi en r eferència al pressupost. Les 
més significatives són les següents: 

- disminució de despeses de personal per aplicació RD llei 8/2010 (-121.677)  

- no contractació de personal per activitats i projectes previstos i no executats en 
Transferència i Formació Permanent (-289.427,6€).  

- aplicació d’un preu de lloguer dels espais inferior a l’ inicialment previst (-135.347€).  

- desviació positiva de la partida de Comunicació deguda al canvi de model 
d’execució del servei del Centre de Congressos (-99.057€).  

- estalvi en els capítols de compra de material, neteja i altres depeses (-76.291€).  

  
2.2. Pel què fa les desviacions negatives o major d espesa respecte el 
pressupost. Les més significatives són les següents: 

- provisions d’insolvències de saldos deutors (matrícules i TCMA) i baixes 
d’immobilitzat a causa del trasllat. 

- serveis exteriors de suport com auditories, assessorament legal, laboral, fiscal , 
(+83.492€).  - - major  subcontractació de professionals externs per minoració de 
despeses de personal propi en Transferència Tecnològica (+73.174€).  

- desviació respecte del pressupost en el capítol de beques de col·laboració, d’estudis 
i altres ajuts  (+100.288).  

 

 

3. Liquidació del pressupost 2010. Ingressos  

 PRESSUPOST  EXECUCIÓ  Desviació   %  

INGRESSOS PER 
VENDES 

 I PRESTACIONS DE 
SERVEIS  4.504.051,20  3.812.658,10  -691.393,10  -15%  

Matricules formació reglada  2.817.004,74  3.111.740,44  294.735,70  10%  

Prestació de serveis 
acadèmics  81.136,60  116.159,30  35.022,70  43%  

Matrícules formació 
permanent i màsters  285.139,92  55.440,40  -229.699,52  -81%  
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 PRESSUPOST  EXECUCIÓ  Desviació   %  

Transferència i Serveis a 
empreses  1.320.769,94  529.317,96  -791.451,98  -60%  

SUBVENCIONS, 
DONACIONS, LLEGATS I 
ALTRES APORTACIONS   3.617.413,86  3.784.262,76  166.848,90  5%  

Patrocinadors i 
col.laboradors  216.666,67  52.322,23  -164.344,44  -76%  

Ajuntament Mataró  2.489.520,56  2.489.520,39  -0,17  0%  

Consell Comarcal del 
Maresme  350.000,00  300.000,00  -50.000,00  -14%  

Altres subvencions  391.579,66  754.433,07  362.853,41  93%  

Subvencions de capital 
traspassades a resultats *  169.646,97  187.987,07  18.340,10  11%  

ALTRES INGRESSOS   80.390,08  69.481,41  -10.908,67  -14%  

INGRESSOS FINANCERS  8.665,34  4.752,45  -3.912,89  -45%  

PROVISIONS 
D'IMPAGATS      7.029,52  7.029,52     

TOTAL INGRESSOS   8.210.520,48  7.678.184,24  -532.336,24  -6%  

* Observació. No inclosa la subvenció Feder rebuda del Ministeri i traspassada a la EPEL pel finançament 
del parc científic  per import de 2.625.682,47 Euros. 

 

3.1. Pel què fa a les desviacions positives o de ma jor ingrés respecte el 
pressupost:  

- augment en 13.318 crèdits matriculats  

- augment en el capítol “Altres subvencions” per  les ajudes vinculades a la 
contractació dels Plans d’Ocupació (145.189€) i a R+D+i (232.048€). 

 

3.2. Desviacions negatives o minoració dels ingress os respecte el pressupost. 
Les quatre principals desviacions són les següents: 
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- retard en l’articulació i posta en marxa de la unitat de Formació Permanent 
(229.699€) 

- execució  de menys projectes vinculats a TT dels previstos (430.881€) 

-  ingressos de l’activitat del Centre de Congressos incorporats a l’EPEL parc TCM (-
139.080€) 

- dificultats en el desenvolupament  del Programa de Patrocini (-164.344) 

4. Síntesi de la liquidació del pressupost de l’exe rcici 2010 

4.1. Pressupost de transició : unificació de tres pressupostos en un de setembre a 
desembre, incorporació de les despeses de funcionament  del nou edifici i impacte de 
les despeses extraordinàries del trasllat, posta en marxa i inauguració de la seu del 
Rengle. 

4.2. Resultat 2010 equilibrat 

4.3. Augment  significatiu de la matrícula de nou accés. Inici de l’activitat de l’ESCS. 

4.4. Desviació del 6%  del total de despeses i ingressos respecte el pressupost : 
redefinició del model del centre de congressos, de la formació permanent, de la 
transferència de coneixement, dels màsters oficials, de TCMA. 

4.5. Amb la integració física, es millora  l'eficiència dels serveis generals i 
acadèmics , atès que  augmenta l'activitat respecte 2009, a la fundació incrementen 
els ingressos per prestació de serveis un 19% (sense considerar l’augment d’activitat 
de l’EPEL), i es  mantenen  dels costos del personal d'administració i serveis. 
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