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LA MUNTANYETA, FUNDACIÓ PRIVADA

1 Activitat de l’entitat
La Fundació Privada La Muntanyeta, d’ara en endavant la Fundació, és una fundació
privada, sense ànim de lucre de caràcter permanent, creada de conformitat amb el que
disposava la Llei 1/92 de 3 de Març de la Generalitat de Catalunya, avui ja derogada per
la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions de la Generalitat de Catalunya i disposicions
complementàries. Va ser constituïda el 22 de juliol 1999 segons l’escriptura de carta
fundacional autoritzada pel Notari de Tarragona Sr. José Luis Maroto Ruiz número
2.478 del seu protocol, i està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya amb el número 1.397. La Fundació té el patrimoni, els rendiments i els
recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès
general previstes en els seus estatuts.

El domicili de la Fundació està fixat a la ciutat de Tarragona, carrer Muntanya de San
Pere s/n. CP 43007 i el seu NIF és G43589423.

La Fundació té per objecte principal la defensa dels drets de les persones afectades de
paràlisi cerebral i/o etiologies similars de les comarques de Tarragona i en especial a
l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona. A més la Fundació ha de
defensar la garantia de l’exercici d’aquests drets, de la promoció de l’oferiment de tots
els serveis necessaris per la seva educació, atenció a la salut, allotjament i convivència,
formació genèrica i específica, inserció social, inserció laboral, el gaudiment de l’esport,
l’oci i el temps de lleure i, en general, qualsevol activitat que tendeixi a la seva
integració social i laboral, al seu desenvolupament i al benestar de les seves famílies,
així com promoure la incapacitat legal i gestionar i exercitar, si cal, les tutories,
curateles o altres figures jurídiques, administrant-ne el béns que li siguin encarregats i
les dots i llegats que li hagin estat posats a la seva disposició.

1.1 Organització i funcionament

1.1.1 El Patronat
El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i
gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels
fins fundacionals. D’acord amb els Estatuts (Art. 18) els Patrons són nomenats per
l’Assemblea General de l’Associació Provincial de Paràlisis Cerebral a proposta de la seva
Junta Directiva i exerceixen el seu càrrec per un termini de quatre anys, i són
reelegibles indefinidament per períodes d’igual durada.

L’Assemblea General Extraordinària de l’APPC celebrada el 25/11/2013, i per
unanimitat, va aprovar, a proposta de la seva Junta Directiva, la composició del
Patronat. A partir d’aquesta data i fins el 31/12/2016 la composició ha estat la següent:
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Persones Físiques:

President Cèsar Puig Casañas
Vicepresident José Vicente Pedregal Gil
Secretari Federico Solanes Martinez
Vicesecretari Emili Mateu Morelló
Vocal Joana Compte Anguera
Vocal Ma. Rosa Gasol Vallvé
Vocal Alfredo Revilla González
Vocal Rosa Maria Rizo Solanes
Vocal Asunción Solís Díaz-Salazar

Persones Jurídiques:

Vocal: Ajuntament  de Tarragona, representant: Sra. Ana Santos Gorraiz
Vocal: Arquebisbat de Tarragona, representant:  Mn. Antoni Pérez de Mendiguren i Cros
Vocal: Col·legi d’Advocats de Tarragona, representant: Rocio de Mantaras Macián

1.1.2 El Comitè Executiu
El Comitè Executiu el conformen les persones següents:

Rosa Maria Rizo Solanes
Federico Solanes Martínez
Alfredo Revilla González
Asunción Solís Díaz-Salazar

Per acord unànime de la reunió de Patronat de data 21/12/2013, i actualment vigent,
aquest va fer delegació expressa i unànime de la totalitat de les seves funcions que
siguin delegables per llei i pels propis estatuts, a favor del Comitè Executiu.

També es va prendre l’acord per unanimitat de nomenar com a representants legals de
la Fundació de forma solidària i la delegació de totes les funcions que la llei i els propis
estatuts permeten a les persones de:
El President Cèsar Puig Casañas
El Secretari Federico Solanes Martínez

La Fundació va modificar els seus estatuts, segons la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del
llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, segons consta al certificat de l’acta de la reunió
del Patronat de 14 d’octubre de 2013, protocol·litzat en l’escriptura pública atorgada el
dia 21 de gener de 2015 davant del notari de Tarragona senyor José Manuel Valiente
Cabades, número 102 del seu protocol. Els quals van estar aprovats i registrats en el
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya segons resolució d’autorització
de 23 de febrer de 2015.
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1.2 Activitats
L’Ajuntament de Tarragona, el 10 d’octubre de 2014, va adjudicar a la Fundació La
Muntanyeta la concessió per al ús privatiu de domini públic del solar de propietat
municipal qualificat com equipament públic (clau 7a) consistent en una parcel·la de
forma trapezoïdal de superfície de 17.091 m2 ubicada al Camí de la Partió a Bonavista
Tarragona, que inclou l’anomenat edifici Blanc, amb el fi de ser adaptada com a centre
de serveis integrals a la persona i que contarà amb una zona assistencial i una zona
residencial, amb l’objectiu de promoure una qualitat de vida òptima a les persones.
Mitjançant la subvenció del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, s’ha pogut
procedir a l’execució de la Fase 0 de les obres per a la construcció d’un Centre
d’Atenció Integral per a persones amb paràlisi cerebral a la ciutat de Tarragona.

L’any 2015 es van realitzar diverses actuacions. L’any va començar amb el concurs del
projecte, que finalment es va atorgar a l’equip d’arquitectes liderat per Ferran Grau i
Núria Salvadó. Posteriorment, es va dissenyar i realitzar el projecte executiu en la seva
Fase 0. Un cop obtingudes les llicències i autoritzacions necessàries per a la seva
execució, es van dur a terme les obres de la Fase 0, consistents, bàsicament, en:
treballs de neteja i de desenrunament, execució de la totalitat de la xarxa de
sanejament de l’edifici, realització de les cimentacions de l’ampliació en planta baixa,
treballs de desmuntatge dels tres nuclis d’escales, moviment de terres i cercat del
terreny.

Durant el 2016 s’ha finalitzat el projecte executiu de la Fase I que correspon al
desenvolupament de la planta Baixa i a les instal·lacions necessàries pel seu
funcionament i que són comunes al conjunt de l’edifici.
A finals de setembre es va adjudicar l’obra a l’empresa tarragonina Carbonell Figueras
SA i, dies després,  l’equip redactor del projecte va renunciar a portar la direcció d’obra,
la qual cosa va obligar a cercar un nou arquitecte. En Juan Manuel Arroyo Castro va
assumir el projecte i va introduir alguns canvis de distribució previstos i consensuats
amb l’anterior equip redactor del projecte.
Un cop obtinguda la llicència i resolta aquesta situació, es va executar la totalitat dels
treballs previstos pel 2016 i que són: els treballs d’ampliació per donar resposta a la
nova distribució (sanejament impermeabilitzacions cimentació...), els treballs
d’adequació de la part construïda existent. Els element de recepció de l’estructura i
l’encàrrec de fabricació. S’ha realitzat l’estudi de resistència tèrmica del terreny i la
posterior realització dels 21 pous de geotèrmia, segons les indicacions de l’enginyer. A
data 31 de desembre totes les subvencions rebudes de Fundació ONCE i del Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a través de Confederación ASPACE estan totalment
justificades.
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A dalt, imatge de l’edifici abandonat
abans de les obres.
A sota, imatge de l’execució de les
obres de la Fase 0.

Imatge de la col·locació de
la primera pedra.
Fotografia : Cristina Aguilar.
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L’activitat de la fundació també s’ha centrat en la tramesa a tots els nostres benefactors
del nostre agraïment i de la informació fiscal de l’exercici passat. Així, periòdicament,
s’ha informat via correu electrònic de les activitats de la Fundació, així com també han
rebut per correu postal una revista informativa de l’activitat del centre.

Una de les principals activitats de la Fundació ha estat l’elaboració i gestió de plans de
fundraising que han revertit directament en els beneficiaris de la Fundació. Entre
aquestes activitats cal destacar:

- VIII caminada solidària La Muntanyeta. En aquesta vuitena edició de la
caminada, organitzada pel Grup Excursionista Amics de La Muntanyeta, vam col·laborar
i compartir una de les activitats més emblemàtiques del nostre col·lectiu. Enguany es
van batre rècords d’assistència, amb més d’un miler de participants. La marxa va
començar al tram final de la Rambla Nova i el recorregut, d’uns vuit quilòmetres, va
portar els participants fins a la Muntanya de Sant Pere. L’èxit de la marxa no només es
dóna per l’alta participació, sinó també és gràcies a les persones voluntàries que s’hi
impliquen.

Imatges de la VIII edició de la
Caminada Solidària La Muntanyeta que
es va celebrar el passat 16 d’octubre.
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- A iniciativa de la Braseria Cabrera del barri de Bonavista, el 6 d’agost es va organitzar
una paella solidària a favor del nostre centre on hi van participar prop de 400
persones. La festa va comptar comptar amb una exhibició castellera a càrrec dels
Xiquets del Serrallo. Aquesta és la tercera edició d’una festa solidària que serveix per
recaptar fons per finançar activitats i teràpies que es duen a terme a La Muntanyeta. A
més, d’aquesta manera s’estrenyen els llaços entre l’entitat i el barri on s’hi està
construint el nou equipament del centre per atendre a persones amb paràlisi cerebral.

- Col·laboració amb diversos establiments del territori per tal d’ubicar urnes
solidàries.

- En el marc de la celebració dels #mésdetrenta anys del Club Bàsquet Morell, el 29 de
juliol en plena Festa Major, l’entitat va voler fer un exercici d’integració que s’escampés
per les rambles del Morell i es coronés a l’Ajuntament com a edifici representatiu de la
població. Es tracta de La cistella dels 1000 metres, una iniciativa participativa per
mostrar els valors del treball en equip que es creuen i es practiquen al CB Morell i a la
seva Escola de Bàsquet, com són la lluita, la superació.

Seguint en línia amb aquests valors, durant els instants previs a la celebració del
mateix, es van vendre butlletes per participar en un sorteig benèfic de diversos
obsequis. La recaptació íntegra obtinguda va ser entregada a La Muntanyeta.

Imatge del cartell promocional de
l’activitat La cistella dels 1000 metres,
en el marc de la qual es va fer un
sorteig benèfic per recaptar fons per a
La Muntanyeta.
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- Vallvé Seguros va posar en marxa a finals d’any una campanya per recaptar fons per
a La Muntanyeta. Es tracta del Caramel Solidari by Vallvé Seguros que costava tres
euros i s’oferia en format de piruleta i amb dos sabors diferents: maduixa i síndria.

Per aquesta primera edició es van fer 1.000 unitats que estaven distribuïdes a diferents
establiments, col·legis oficials, organismes i entitats de la ciutat de Tarragona. També
es podien trobar a les oficines de la companyia Vallvé Seguros.

- El 6 d’octubre la Fundació PortAventura va celebrar la 6a edició del seu Sopar
Solidari, en què va recaptar fins a 85.302 euros. El sopar va reunir 1.200 comensals
entre particulars, empreses, entitats públiques i ajuntaments, i representants d’entitats
benèfiques i socials. La xifra recaptada en aquest edició es van repartir entre tres
organitzacions del territori: La Muntanyeta; el Taller Baix Camp i la Fundació Formació i
Treball. En acabar l’acte es va lliurar la recaptació, que es va repartir a parts iguals
entre les tres associacions, 28.434 euros a cadascuna.

Un dels nostres companys de La
Muntanyeta mostrant el Caramel
Solidari by Vallvé Seguros.

Imatge d’arxiu del
Sopar Solidari de la
Fundació
PortAventura.
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1.3 Parts vinculades

La Fundació i l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral són entitats vinculades per
unitat de decisió. Els imports agregats es troben detallats a l’apartat 16. La Fundació ha
atorgat un ajut que es reflecteix en el punt següent i a l’apartat 13.2

1.4 Ajuts atorgats
Ajut a l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de 37.540,00 €, del quals 31.050,00
eren destinats pel condicionament de l’aula multisensorial, R+D, actes solidaris i
activitats, i altres despeses de l’entitat, corresponents a l’exercici 2015 i 6.490,00 € com
ajut de l’exercici 2016 destinat a despeses en l’organització d’actes solidaris, promoció i
captació de recursos.

1.5 Informació sobre beneficiaris

El ajuts atorgats han revertit en els beneficiaris i les seves famílies següents:

A 31/12/2016 dones homes TOTAL
De l’Escola EE “La
Muntanyeta”

26 23 49

Del Taller Ocupacional
“Gresol”

16 17 33

De la Residència “Trèvol” 14 9 23

Casal d'Estiu 8 12 20

TOTAL 64 61 125
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2 Bases de presentació dels comptes anuals

2.1 Imatge fidel

a. Els comptes anuals, el compte de pèrdues i guanys i la memòria, s’han formulat
d’acord amb les normes d’elaboració, models i disposicions establerts als decrets:
259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el “Pla de Comptabilitat de les
fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya”,
La Fundació ha optat per formular la memòria i els comptes segons els criteris
establerts de dimensió reduïda, continguts en el Pla de Comptabilitat esmentat i
declara explícitament que els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat.

Els comptes han estat formulats per l’òrgan competent, el qual respon de la seva
veracitat, i han estat tancats a 31 de desembre de 2016.

Tots els estats que componen els comptes anuals i la memòria estan identificats,
amb indicació de forma clara i en cadascun dels documents, de l’entitat, del seu NIF,
i del període, data o exercici a què corresponen.

Els comptes anuals s’han elaborat expressant els seus valors en euros.

b. No hi ha raons excepcionals per les quals no s’han aplicat les disposicions legals
en matèria comptable.

c. Tot i que la Fundació ha optat per criteris de dimensió reduïda, es presenta l’estat de
fluxos d’efectiu en compliment a l’article 11.3 dels del redactat els nous estatuts.

2.2 Principis comptables no obligatoris
No s’han aplicat principis comptables no obligatoris.

2.3 Comparació de la informació

Es presenten, a efectes comparatius, les dades corresponents als exercicis de 2016 i de
2015, en euros, les quals s’han elaborat atenent els mateixos criteris de classificació de
comptes.

2.4 Agrupació de partides
La informació de les partides que han estat objecte d’agrupació al balanç, al compte de
resultats, i a l’estat de canvis en el patrimoni net, pot trobar-se en els diferents punts
que integren la present memòria.

2.5 Canvis en criteris comptables
No s’han realitzat canvis en els criteris comptables.
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3 Aplicació de resultats

3.1 Proposta de l’aplicació de l’excedent:
L’exercici s’ha tancat amb un excedent positiu 1.289,48 euros. La seva aplicació es
presenta en el quadre següent:

Exercici 2016

Bases de repartiment Import
Excedent de l'exercici 81.939,29

Total base de repartiment = Total aplicació 81.939,29
Aplicació/ Acord proposat

Fons dotacional o fons socials
Romanent
Excedent pendents d'aplicació en activitats fundacionals 59.379,91
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors 22.559,38

Total aplicació= Total base de repartiment 81.939,29

Exercici 2015

Bases de repartiment Import
Excedent de l'exercici 1.289,49
Total base de repartiment = Total aplicació 1.289,49

Aplicació/ Acord proposat
Fons dotacional o fons socials
Romanent
Excedent pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensació d'excedents negatius d’exercicis anteriors 1.289,49

Total aplicació= Total base de repartiment 1.289,49

4 Normes de registre i valoració
4.1 Immobilitzat intangible
Amb data 01/01/2015, la Fundació va activar com a immobilitzat intangible la concessió
per a l’ús privatiu de domini públic del solar de propietat de l’Ajuntament de Tarragona
qualificat com equipament públic (clau 7a) consistent en una parcel·la de forma
trapezoïdal de superfície de 17.091 m2 ubicada al Camí de la Partió, 3 (Bonavista)
Tarragona.
Els criteris van ser els següents:

- Valor raonable: Es va registrar el valor cadastral del terreny segons expedient
316540.43/16 de la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona.

- Amortització: Atès que la condició de la concessió d’ús és per 50 anys s’aplicarà
un 2% anual.

4.2 Immobilitzat material
L’immobilitzat material es troba valorat a preu d’adquisició o al cost de producció.
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Formen part de l’immobilitzat material els costos financers corresponents al
finançament dels projectes el període dels qual supera l’any, fins a la preparació de
l’actiu per al seu ús.
Les despeses de manteniment i reparacions d’aquest immobilitzat que no milloren ni
allarguen la vida útil es carreguen al compte de pèrdues i guanys en el moment en què
es produeixen.
L’amortització de l’immobilitzat material s’amortitza, segons el mètode lineal en funció
de la seva vida útil estimada.
Els percentatges aplicats a l’amortització de l’immobilitzat material que es detalla en el
quadre d’amortitzacions són:

Percentatge
Construccions 2%

4.3 Terrenys i construccions:
La Fundació no considera la construcció i el terreny com inversió immobiliària atès que
està cedit el seu ús indefinidament a l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral la qual
els destina a serveis socials i ensenyament.

4.4 Ingressos i despeses:
Els ingressos i despeses s’imputen al compte de pèrdues i guanys en funció de la seva
meritació, independentment del seu cobrament o pagament. El criteri per a la
determinació del ingressos i despeses ve donat per la naturalesa dels mateixos.

4.5 Subvencions, donacions i llegats
- Les subvencions, col·laboracions i donacions concedides a l’explotació es porten al

compte de pèrdues i guanys en el moment de la concessió definitiva d’aquestes. El
criteri emprat per a la seva classificació està determinat segons la seva naturalesa
concreta.

- En el cas de subvencions i donacions de capital i la seva aplicació es porten a
resultats en funció de l’amortització dels béns subvencionats.

- El traspàs a resultats de les subvencions per bens d’inversió es realitza en proporció
a la vida útil estimada dels béns finançats.
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5 Immobilitzat material i intangible
5.1 Anàlisi i justificació del moviment de l’immobilitzat material durant l’exercici:
Les partides que componen l’immobilitzat material de la Fundació, així com el moviment de
cada partida del balanç inclosa en aquest epígraf i de les seves corresponents amortitzacions
acumulades es presenten en els quadres següents:

5.1.1 Detall del cost de l’immobilitzat:

Exercici 2016

PARTIDES Saldo Inicial Altes Baixes Traspassos Saldo final
Terrenys 54.158,82 54.158,82
Edificis i construccions 180.590,37 180.590,37
Immobilitzat material en curs 293.052,32 906.150,55 34.704,00 1.164.498,87

TOTAL 527.801,51 906.150,55 34.704,00 1.399.248,06

Exercici 2015

PARTIDES Saldo Inicial Altes Baixes Traspassos Saldo final
Terrenys 54.158,82 54.158,82
Edificis i construccions 180.590,37 180.590,37
Immobilitzat material en curs 0,00 294.420,32 1.368,00 293.052,32

TOTAL 234.749,19 294.420,32 1.368,00 527.801,51

5.1.2 Detall del moviment d’entrades o dotacions i baixes durant l’exercici:

saldo inicial
Projectes en
curs ALTES

Projectes en
curs BAIXES saldo final

PROJECTE EN CURS FASE 0 EDIFICI .BLANC 258.348,32 337.195,84 595.544,16
PROJECTE EN CURS FASE 1 EDIFICI .BLANC 568.954,71 568.954,71
LLEGAT FINCA URBANA ALCOVER 34.704,00 34.704,00 0,00

TOTALS 293.052,32 906.150,55 34.704,00 1.164.498,87

Els criteris de valoració dels actius ha estat la següent:
- PROJECTE EN CURS FASES 0 i 1 EDIFICI BLANC: Valoració del preu de cost.
- Atès que s’ha efectuat la venda de la Finca Urbana d’Alcover s’ha donat de baixa de

l’immobilitzat pel seu valor d’actiu i s’ha traspassat la totalitat de la venda en el compte de
resultats 727 per valor de 95.000,00 euros.

5.1.3 Detall de les amortitzacions acumulades
Exercici 2016

PARTIDES Saldo Inicial Dotacions Baixes Traspassos Saldo final
Edificis i construccions 57.788,94 3.611,80 61.400,74

TOTAL 57.788,94 3.611,80 0,00 0,00 61.400,74

Exercici 2015

PARTIDES Saldo Inicial Dotacions Baixes Traspassos Saldo final
Edificis i construccions 54.177,14 3.611,80 57.788,94
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5.1.4 Subvencions, donacions i llegats de capital relacionats amb l’immobilitzat
material pendents d’aplicació

La informació sobre les subvencions, donacions i llegats concedits que es troben
pendents d'imputar a resultats s'aplicaran quan s'activin les inversions o es generin les
despeses dels programes pels quals han estat atorgades, es troben registrades al
compte 132, el seu moviment es presenta en el quadre següent:

ENTITAT DE PROCEDÈNCIA I
APLICACIÓ Saldo Inicial Atorgades a

l'any

Traspàs a
subvencions o
donacions de

capital

Traspàs a
resultats Saldo final

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad (Confederación ASPACE)
Aplicacio: Edifici Blanc 2014 500.000,00 500.000,00
Ministerio de Sanidad, Sevricios Sociales
e Igualdad (Confederación ASPACE)
Aplicació: Fase 0 Edifici Blanc 2015 500.000,00 500.000,00
Fundación Once,
Aplicació Fase 0 Edifici Blanc 20.000,00 30.000,00 50.000,00
Llegat Finc Urbana Alcover, Venda 34.704,00 34.704,00 0,00
ESERMAN, SA , Aplicació:  Edifici Blanc 33.000,00 33.000,00
Fundació Port Aventura,
Pendent d'aplicació 28.434,00 28.434,00

TOTAL 1.054.704,00 91.434,00 0,00 34.704,00 1.111.434,00

5.2 Anàlisi i justificació del moviment de l’immobilitzat intangible durant
l’exercici:

Les partides que componen l’immobilitzat intangible de la Fundació, així com el
moviment de cada partida del balanç inclosa en aquest epígraf, les seves corresponents
amortitzacions acumulades i la relació amb les subvencions de capital, es presenten en
el quadres següents:

5.2.1 Detall del valor de l’immobilitzat intangible

Exercici 2016
PARTIDES Saldo Inicial Altes Baixes Traspassos Saldo final

CESSIÓ D'ÚS C/ PARTIÓ
AJT.TARRAGONA 649.640,36 649.640,36

Exercici 2015
PARTIDES Saldo Inicial Altes Baixes Traspassos Saldo final

CESSIÓ D'ÚS C/ PARTIÓ AJUNTAMENT
DE TARRAGONA 649.640,36 649.640,36

5.2.2 Detall de les amortitzacions acumulades
Exercici 2016

PARTIDES Saldo Inicial Dotacions Baixes Traspassos Saldo final
DRETS D'ÚS C/ PARTIÓ AJT.TARRAGONA 12.992,80 12.992,80 25.985,60

Exercici 2015
PARTIDES Saldo Inicial Dotacions Baixes Traspassos Saldo final

DRETS D'ÚS C/ PARTIÓ AJT. TARRAGONA 12.992,80 12.992,80
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5.2.3 Subvencions de capital relacionades amb l’immobilitzat intangible

ORGANISMES DE PROCEDÈNCIA I
APLICACIÓ Saldo Inicial

Atorgades a
l'any

Traspàs a
resultats Saldo final

AJUNTAMENT DE TARRAGONA CESSIÓ
D'ÚS C/ PARTIÓ 636.647,56 12.992,80 623.654,76

6 Altres actius financers

6.1 Actius financers
Com a garanties per la construcció de l’Edifici Blanc, la Fundació té dipositades fiances amb
efectiu, el moviment de les quals es presenta en el quadre següent:

Fiances Ajuntament de Tarragona Saldo Inicial
Dipositades a

l'any
Rescabalades a

l'any Saldo final

Fiança construcció Fase 0 2.000,00 2.000,00 0,00
Fiança Paviments Fase 1 2.000,00 2.000,00
Fiança Residus Fase 1 2.798,00 2.798,00

TOTALS 2.000,00 4.798,00 2.000,00 4.798,00

6.2 Altres actius financers
La Fundació va constituir, a l’any 2015, un dipòsit de 13.820,00 euros per tal de respondre a un
aval amb CaixaBank, S.A. dipositat a l’Ajuntament de Tarragona com a garantía de la Fase 0 de
l’edifici Blanc. A l’any 2016, és recuperat el dipòsit i cancel·lat l’aval.

7 Usuaris, patrocinadors i altres deutors

7.1 Desglossament de la partida B.II de l'actiu del balanç:

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar, amb
indicació del moviment que hi ha hagut durant l’exercici i amb especificació del saldo
inicial, els augments, les disminucions i el saldo final per a usuaris, patrocinadors i
altres deutors de l’entitat
Exercici 2016

PARTIDES Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo final
Deutors, entitats del grup, associades i altres
parts vinculades 3.000,00 12.200,00 15.200,00 0,00
Patrocinadors i altres deutors 502.000,00 154.934,00 655.434,00 1.500,00
Altres deutors 300,00 95.000,00 95.000,00 300,00

TOTALS 505.300,00 262.134,00 765.634,00 1.800,00

Exercici 2015
PARTIDES Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo final

Deutors, entitats del grup, associades i altres
parts vinculades 3.000,00 3.000,00
Patrocinadors i altres deutors 500.000,00 525.000,00 523.000,00 502.000,00
Altres deutors a llarg termini 4.100,00 3.800,00 300,00

TOTALS 500.000,00 529.100,00 526.800,00 505.300,00
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8 Creditors per activitats

8.1 Creditors per prestació de serveis i consums:
Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo final

162.621,18 973.346,81 1.126.677,29 9.290,70

El detall del desglossament dels saldos de creditors d’immobilitzat es presenta en el quadre
següent:

2016 2015
BORRAS OBRADO, JOSEP 0,00 2.785,61
EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA 0,00 124.177,27
PAMIES RIMBAU, ALBERT 0,00 424,00

TOTALS 0,00 127.386,88

9 Detall dels deutes amb les administracions públiques:

Hisenda Pública 2016 2015
Retencions IRPF nòmines 4art trimestre 2015 2.720,00 2.119,31
Retencions professionals 4art trimestre 2015 10.078,32 3.011,07
TOTAL 12.798,32 5.130,38

Organismes de la Seguretat Social Creditora 2016 2015
Seg. Social a càrrec empresa mes de desembre 2015 964,77 964,77
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10 Fons Propis
Exercici 2016

PARTIDES Saldo inicial Augments Disminucions Saldo final

I. Fons dotacionals o fons socials 234.749,19 234.749,19

1. Fons dotacionals o fons socials 234749,19
2. Fons dotacionals o fons socials pendents de

desemborsar
II. Fons especials

III. Excedents d'exercicis anteriors -23.848,87 0,00 1.289,49 -22.559,38
1. Romanent 0,00 0,00
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors -23.848,87 1.289,49 -22.559,38

IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats
estatutàries

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 1.289,49 81.939,29 -1.289,49 81.939,29

VI. Aportacions per a compensar pèrdues

TOTAL FONS PROPIS 212.189,81 81.939,29 0,00 294.129,10

Exercici 2015

PARTIDES Saldo inicial Augments Disminucions Saldo final
I. Fons dotacionals o fons socials 234.749,19 234.749,19

1. Fons dotacionals o fons socials 234.749,19 234.749,19
2. Fons dotacionals o fons socials pendents de

desemborsar
II. Fons especials
III. Excedents d'exercicis anteriors -5.918,56 -17.930,31 -23.848,87

1. Romanent 0,00
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors -5.918,56 -17.930,31 -23.848,87

IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats
estatutàries

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) -17.930,31 1.289,49 17.930,31 1.289,49

VI. Aportacions per a compensar pèrdues

TOTAL FONS PROPIS 210.900,32 -16.640,82 17.930,31 212.189,81
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11 Subvencions, donacions, i llegats
11.1 Patrocinadors i col·laboracions privades reflectits en el compte de resultats
El detall d’aquesta informació es presenta en el quadre següent:

Origen

Donatius
Empreses
i Entitats

Donatius
persones
físiques Col·laboracions TOTAL

FLECA 2000, SL SPiSP 204,15 204,15
EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE 4.850,00 4.850,00
DOW INTERNATIONAL FINANCE SARL 6.000,00 6.000,00
GLORIA LLOPART SCP 50,00 50,00
ESINSA, SL 200,00 200,00
ANORSA 125,00 125,00
COVESTRO, S.L. 1.000,00 1.000,00
GYMCHOIS SPORT REUS, SL 18,00 18,00
INSTRUMENTACION INGENIERIA Y SISTEMAS SL 3.000,00 3.000,00
LEAR CORPORATION HOLDING SPAIN SLU 4.000,00 4.000,00
ORTOPEDIA RAMBLA SL 131,26 131,26
GIMNASTIC DE TARRAGONA, SA 150,00 150,00
CUINA I GESTIÓ, S.L.U 600,00 600,00
EUROTRANS CATALANA I BALEAR , S.L. 84,00 84,00
CARP.Y CERRAJ.METAL.TEMAR,SL 100,00 100,00
AZZERTIA DISTRICT SL (FINQUES PALLARESOS) 50,00 50,00
AGENCIA SERVICIOS Y MENSAJERIA, S.A. 6.000,00 6.000,00
REPUBLICA CHECA PRESS, SCP 500,00 500,00
CARBONELL FIGUERAS, SA 49.500,00 49.500,00
CLIMA GAS TARRACO, SL 1.000,00 1.000,00
SERVICIO INDUSTRIAL DE LAVANDERIAS, SA 10.000,00 10.000,00
S. Y G. S.A. 90,00 90,00
ACOAS TGN 2002,S.L. 60,00 60,00
PARROQUIA SANT PERE I SANT PAU 150,00 150,00
FUNDACIÓ PRIVADA EQUILIBRI 2,37 2,37
SOLIDARIDAD CARREFOUR FUNDACIÓN 1.148,20 1.148,20
INSTITUT MARTA MATA 80,00 80,00
ASSOCIACIÓ BALL DE DIABLES DE TARRAGONA 240,00 240,00
CONSORCI D'AIGÜES TARRAGONA 4.000,00 4.000,00
COFRADIA PESCADORS DE TARRAGONA 150,00 150,00
LA CORRIOLA TEATRE 6.200,00 6.200,00
CLUB BÀSQUET MORELL 1.044,20 1.044,20
IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE
TARRAGONA 1.000,00 1.000,00
Altres col·laboracions i patrocinis 2.168,35 2.168,35
Donatius persones físiques periòdics 24.083,25 24.083,25
Donatius persones físiques activitats i actes solidaris 14.527,80 14.527,80
Llegat  de Ramon Pozo Samaniego 4.645,37 4.645,37
Col·laboracions caminada i altres actes solidaris 5.179,02 5.179,02

TOTAL 103.895,53 43.256,42 5.179,02 152.330,97
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Exercici 2015

Origen Donatius Col·laboracions TOTAL
S. Y G. S.A. 190,00 190,00
ACOAS TGN 2002,S.L. 60,00 60,00
PARROQUIA SANT PERE I SANT PAU 150,00 150,00
CA VIDAL, SL 801,36 801,36
FLECA 2000, SL SP i SP 334,22 334,22
CEPSA CONSTANTÍ 29,12 29,12
EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE
TARRAGONA 4.000,00 4.000,00
FARMÀCIA ESTHER FERNANDEZ, SL 55,06 55,06
DOW INTERNATIONAL FINANCE SARL 12.000,00 12.000,00
GLORIA LLOPART SCP 20,00 20,00
BAR ATOL SCP 50,00 50,00
ESINSA, SL 150,00 150,00
ANORSA 125,00 125,00
COVESTRO, S.L. 3.000,00 3.000,00
TECHNIP IBERIA SA 4.251,79 4.251,79
RAMBLA VELLA ADVOCATS 250,00 250,00
AMPA MIRACLE 140,00 140,00
Organització Productors del Peix Blau 3.359,90 3.359,90
FUNDACIÓ PORT AVENTURA 5.901,00 5.901,00
FUNDACIÓ PRIVADA EQUILIBRI 41,44 41,44
AMPA SAGRAT COR 1.200,00 1.200,00
CARGILL S.L.U. 4.100,00 4.100,00
SOLIDARIDAD CARREFOUR FUNDACIÓN 4.455,30 4.455,30
GYMCHOIS SPORT REUS 72,85 72,85
INSTRUMENTACION INGENIERIAY SISTEMAS SL 1.500,00 1.500,00
CALDITEC, S.A. 500,00 500,00
LEAR CORPORATION HOLDING SPAIN SLU 4.710,00 4.710,00
ESCOLA DE BALL NOU RITME, S.L. 400,00 400,00
ASEIN TARRAGONA, S.L. 300,00 300,00
ALTING GESTION SA 500,00 500,00
REPSOL QUÍMICA, S.A. 3.000,00 3.000,00
FUNDACIÓN REPSOL 18.000,00 18.000,00
PLAINSA 1.000,00 1.000,00
INSTITUT MARTA MATA 80,00 80,00
CARELIA VIA SOCIAL SL 20,00 20,00
Donatius persones físiques periòdics 7.091,22 7.091,22
Donatius persones físiques actes solidaris 14.633,78 14.633,78
Col·laboracions captació de recursos 1.043,80 1.043,80
Col·laboracions caminada i altres actes solidaris 4.193,52 4.193,52

TOTAL 96.472,04 5.237,32 101.709,36
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11.2 Altres subvencions, donacions i ingressos traspassats al resultat de l’exercici

El 4 de juny de 2015, La Fundació va acceptar i prendre possessió del llegat del Sr. Ramon Pozo
Samaniego, segons consta en escriptura de manifestació i acceptació d’herència del Notari de
Barcelona Diego de Dueñas Álvarez, protocol número 1.495, del béns següents:
- Finca rústica, de secà i oliveres, situada al terme municipal d’Alcover, partida “Font de la

Bola”, abans “Molí Nou, valorada en 1.368 euros, de la qual el 18/09/2015 es va efectuar la
venda quedant constància en l’exercici 2015.

- Immoble urbà situat en el terme municipal d’Alcover, carrer Onze de Setembre, número 13,
valorat en 34.704,00 euros.

A 16/10/2016 s’efectua la venda de l’immoble urbà, segons escriptura davant del Notari de
Tarragona Àngel Maria Doblado Romo, número de protocol 3.138, per valor de 95.000,00
euros.

Tots els imports rebuts han estat destinats a les finalitats fundacionals establertes en els
Estatuts.

12 Situació Fiscal
La Fundació està totalment exempta de l’impost sobre beneficis pel fet d’estar considerada
entitat sense fins lucratius a efectes de la Llei 49/2002 de 23 de desembre, i no desenvolupar
cap tipus d’activitat complementària aliena a les finalitats principals estatutàries.

13 Ingressos i despeses:

13.1 Despeses de l’òrgan de govern:
A l’apartat 2 b) del compte de resultats es reflecteixen les despeses per col·laboracions i per
l’exercici de membre de l’òrgan de govern i col·laboracions, el desglossament és el següent:

Exercici 2016: 0
Exercici 2015: 0

13.2 Desglossament de la partida 2 a) del compte de resultats “Ajuts
concedits i altres despeses”

Ajut a l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral per un total de 37.540,00 euros del
quals 31.050,00 complementaven les activitats executades el 2015, de Projecte
R+D, i despeses corrents pròpies de l’entitat i 6.490,00 € com ajut de l’exercici 2016
destinat a despeses en l’organització d’actes solidares, promoció i captació de
recursos.

13.3 Desglossament de la partida 5 del compte de resultats
L’import de l’apartat 5 del compte de resultats ha estat destinat integrament a la realització de
les activitats i serveis, amb el desglossament següent:
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Exercici: 2016

- Compres de parament i altres aprovisionaments: 0

Exercici 2015
- Compres de paraments i altres aprovisionaments: 965,44 €

13.4 Desglossament de la partida 7 del compte de resultats “Despeses de
personal”:

2016 2015
Sous i Salaris 43.392,56 26.607,01
Seguretat Social a càrrec de l’entitat 13.598,07 8.521,03
Altres despeses socials 0,00 95,00

TOTAL 56.990,63 35.223,04

13.4.1 Informació del personal d’alta direcció:

2016 2015
Càrrec Sou Altres Sou Altres

imports anuals bruts imports anuals bruts
Direcció General 960,96 € € 1.143,59 €

13.4.2 Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per
categories i desglossat per sexes

Categoria Dones Homes TOTALS

Tècnica superior de gestió 1 1

Director General 0,02 0,02

Auxiliar de serveis generals 0,75 0,75

TOTALS 1 0,77 1,77

14 Fets posteriors al tancament
Amb posterioritat al tancament de l’exercici no s’ha produït cap esdeveniment que
pugui afectar els comptes anuals formulats per l’entitat, ni que posi en perill el principi
de “empresa en funcionament”.

15 Operacions amb parts vinculades:
- La Fundació no té participació en el capital social de terceres entitats. No obstant això,

s’ha considerat que l’APPC i La Fundació Privada La Muntanyeta són entitats
vinculades per unitat de decisió.

- La Fundació La Muntanyeta durant l’exercici 2015 ha atorgat a l’APPC un ajut de
37.540,00 € detallats a la nota 13.2.
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16 Altra Informació

16.1 Imports agregats de la unitat de decisió
La Fundació és l’entitat de menor actiu del conjunt d’entitats sotmeses a una mateixa unitat de
decisió que es descriu en la nota 1.3 d’aquesta memòria. Per tant, s’indica que la entitat de
major actiu, l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral, ha dipositat els comptes anuals de
l’exercici 2015 al Registre Mercantil de Tarragona. A continuació s’informa dels imports agregats
dels actius, passius, patrimoni net, xifra de negocis i resultats del conjunt de les citades
entitats.

Concepte 31.12.2016 31.12.2015

Actiu 3.844.196,11 3.866.263,28

Passiu 3.844.196,11 3.866.263,28

Patrimoni Net 3.059.356,30 2.925.285,49

Ingressos per activitats 3.141.378,06 3.018.516,60

Resultat de l’exercici 83.111,85 2.444,60
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