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MEMÒRIA D'ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ EL 2009
Durant el present exercici 2009, igual que en exercicis anteriors, la Fundació ha
continuat orientant les seves activitats en favor de la consolidació de la societat
Catalunya Carsharing SA, la societat destinada a l'explotació del car-sharing, així com
a la difusió i promoció d'aquells valors i activitats que han de permetre un major
coneixement i conscienciació a la ciutadania de Catalunya en l'ús responsable dels
mitjans privats i públics de transport. Concretament, durant el 2009 la Fundació ha
realitzat les següents activitats:
a) La societat Catalunya CarSharing SA, participada per la Fundació, ha aprovat una
reducció de capital i posterior ampliació per eixugar les pèrdues acumulades en
exercicis anteriors. El valor de les accions de la FMSS en aquesta societat s'han
reduït de 138.600 euros a 5.082 €. Per una altra banda en una nova ampliació de
capital acordada, la FMSS n'ha aportat 50.000 € i ha comprat alhora les accions de
la societat Acciona Energia SA, d'un valor nominal de 11.000 euros, pel preu d'un
(1) euro. Amb aquestes operacions les accions de la Fundació MSS a Catalunya
CarSharing SA tenen avui un valor nominal de 66.082€. Totes les operacions s’han
fet durant aquest exercici de 2009.
b) D’altra banda, és d’assenyalar que a l’ampliació de capital de la societat Catalunya
CarSharing SA de 2009 s’ha incorporat com a soci tecnològic la firma nordamericana ZIPCAR, que és el primer operador mundial de car-sharing.
c) Coordinació de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, SMSS, del 2009. El
total de municipis adherits a la campanya ha estat de 124, la qual cosa constitueix
un nou rècord d'inscripció.
d) S’ha continuat treballant en el projecte MoMo Carsharing, (www.momo-cs-ecolobremen.de) constituït per 13 partners representant 8 països. La Fundació
desenvolupa el paquet de treball WP 3 sobre la interoperabilitat del car-sharing.
e) La fundació ha presentat el seu projecte de promoció de vehicles elèctrics, VIEL.
S’està a l’espera que el mercat de vehicles elèctrics maduri per poder-lo impulsar.
f)

S’ha presentat una sol·licitud de subvenció a la Fundació de Caja Madrid, sense
resultats positius.

g) S’ha presentat el projecte PoMo a uns premis internacionals instituïts per la
associació VCÖ Verkehrs Clubs Österreichs, d’innovació en matèria de mobilitat
sostenible. La fundació no ha resultat premiada.

h) La fundació ha publicat el document “Una mobilitat més sostenible, també a
l’empresa” que explica els avantatges per a les empreses d’impulsar polítiques de
gestió sostenibles de la mobilitat. S’espera arribar a un acord amb les associacions
empresarials per a la seva difusió.
i)

Projectes de portal de mobilitat. A partir del programari PoMo, el portal de mobilitat
creat per la Fundació per assessorar la ciutadania sobre l’opció de transport més
sostenible per desplaçar-se en viatgers regulars i esporàdics, s’han contractat
aplicacions per a la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Ajuntament de Terrassa,
i els Departaments de Justícia i d’Interior i Relacions Institucionals i Participació de
la Generalitat de Catalunya. Així mateix, s’han presentat nombroses ofertes de
col·laboració a altres institucions que de moment no han prosperat però s’espera
que ho puguin fer en el decurs del següent exercici quan millori la situació
econòmica general.

j)

Enguany s’ha produït una crisi financera a la Fundació com a conseqüència que en
aquest exercici les subvencions regulars que es rebien, pràcticament han
desaparegut, els contractes que s’han fet o subvencions que s’han acordat es
paguen molt tard i, a més, cal tenir en compte que la Fundació ha esmerçat 50.000
€ cobrint una part de l’ampliació de capital de la societat Catalunya CarSharing SA.
Aquesta manca de liquiditat ha portat la Fundació ha sol·licitar dues pòlisses de
crèdit a la Caixa de Pensions per valor de 55.000 euros i un préstec a la PTP per
valor de 22.000 euros.

k) Durant el mes de desembre s’ha rebut una important subvenció del Ministeri de
Foment, per al foment i difusió del portal de mobilitat, per valor de 300.000€. Per
substanciar-la, s’ha subscrit un conveni entre el Ministeri i la Fundació pel qual la
fundació es compromet a constituir la societat Gestió Local de Mobilitat SL,
actuació que s farà en el decurs del proper exercici.
l)

S'han realitzat amb èxit el quart curs de Mobilitat Sostenible a l'Accés al Centre de
Treball amb el suport de CC.OO. i U.G.T., amb finançament de l’ICAEN, i el primer
curs de mobilitat a Madrid, finançat per la fundació sindical de CC.OO., ISTAS..

m) S'ha participat en nombroses conferències, simposis i congressos, en què s'han
presentat els resultats del servei de car-sharing, els projectes de promoció del
cotxe compartit i els criteris per estructurar un accés sostenible a centres de treball
o de servei.
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