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A. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA I DE PLANIFICACIÓ

i.

Activitats que desenvolupa l’Entitat

La Fundació del Maresme és una entitat d'iniciativa social sense afany de lucre que promou i
impulsa la integració social i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat
intel·lectual de la comarca del Maresme i de les seves famílies.
Les seves activitats, d’acord amb els Estatuts vigents, són les següents:
1.- La defensa dels drets i la dignitat de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Vetllar per la seva atenció integral i el seu benestar amb acompanyament permanent al
llarg de la seva vida.
2.- Crear i gestionar tota mena de recursos, tallers i centres assistencials que garanteixin
la socialització de les persones ateses, oferint-los serveis educatius, socials, culturals,
esportius, lúdics, laborals i residencials.
3.- La promoció i foment de treball perquè les persones assistides puguin integrar-se a la
societat i desenvolupar al màxim les seves capacitats. Afavorir l’intercanvi de
coneixements per millorar les activitats o programes d’intervenció o de suport.
4.- Col·laborar amb entitats d’iniciativa social i mantenir les relacions necessàries amb
els organismes nacionals o estrangers que tinguin una finalitat anàloga. Treballar el
tema de la cooperació i solidaritat internacional amb l’objectiu d’ajudar a millorar la
qualitat de vida de les persones amb discapacitats d’altres països.
5.- Sensibilitzar i desvetllar la consciencia pública i el suport oficial i privat per tal
d’assolir els objectius fundacionals i la seva viabilitat econòmica.
6.- Vetllar per reconeixement professional dels treballadors de l’àmbit social. Organitzar
jornades, conferències, sessions de treballs i cursos de divulgació. Investigar, editar i
divulgar projectes, estudis i metodologies. Fer de la innovació un instrument de millora
de l’acció social.
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ii.

Principal normativa que aplica l’Entitat

A continuació detallem la principal normativa específica que és d’aplicació a la Fundació del
Maresme:
Normativa específica com a prestadora de serveis de la Cartera de Serveis Socials:
- Decret 142/2010, d’ 11 octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 20102011
- Llei 12/2007 de 11 d’octubre, de Serveis Socials
- Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996
- Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials
Normativa específica com a Fundació:
- Llei 49/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector públic
- Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i
dels incentius fiscals al mecenatge.
- Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurídiques.
- Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres.
- Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques.
- Decret 125/2010 de 14 de setembre de modificació del Pla de Comptabilitat de les
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.
- Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.
- LLEI 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de
l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.
A més a més de la normativa específica detallada, li és d’aplicació tota la normativa general
estatal, autonòmica i local com a entitat jurídica.
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iii.

Organigrama de l’Entitat

Composició de la Junta del Patronat
El Patronat és l’òrgan de govern de la Fundació, a la qual administra i representa, d’acord amb
la Llei i els Estatuts, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels
fins fundacionals.
D’acord amb l’article 16 dels estatuts, té caràcter col·legiat, està integrat per a persones
físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 7 i un màxim de 14 membres o patrons.
Formen part del Patronat:
-

Quatre membres (a títol personal) designats per l’Associació de Pares de Disminuïts
Psíquics del Maresme.
Un membre en representació de l’Ajuntament de Mataró.
Un membre en representació del Consell Comarcal del Maresme.
Un membre (a títol personal) designat per l’Associació de Mares i Pares de l’Escola de
Les Aigües, Centre Públic d’Educació Especial (Mataró).
La resta fins als 14 membres, màxim establer, seran elegits pels patrons de la
Fundació.
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Actualment, les persones representants són:
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ii.

Convenis subscrits amb l’Administració Pública
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iii.

Subvencions i ajudes rebudes per l’Administració Pública
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iv.

Pressupost de l’Entitat:

Presentem a continuació el Pressupost de l’exercici 2015 aprovat per la Junta del Patronat:

10

v.

Comptes Anuals i Informe d’auditoria
Es pot accedir als comptes anuals de la Fundació del Maresme corresponents a l’exercici 2014
a través del següent LINK. S’adjunta l’informe d’auditoria:
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vi.

Retribucions percebudes per alts càrrecs i màxims responsables

D’acord amb els estatuts i la legislació vigent, els màxims responsables de l’entitat són els
patrons que formen part de la Junta del Patronat. Aquests no perceben cap tipus de retribució
ni dinerària ni en espècie per l’exercici del càrrec, d’acord amb la legislació de fundacions.
La retribució del Director General de la Fundació és de 60.327,09 euros bruts anuals.
El salari mínim de la Fundació del Maresme és de 9.794,22 euros bruts anuals.
El rati entre el salari màxim i mínim de la institució és de 6,16 vegades.
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