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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 de 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 realit-
zació 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 ne-
cessaris per la seva educació, atenció a la salut, allotjament i convivència, formació genèrica 
i específica, 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, el seu desenvolupament i 
el 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 Els òrgans de govern i de gestió

El Patronat es 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.
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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 31/12/2015 la composició ha estat la següent:

Persones jurídiques:

Vocal: Ajuntament de Tarragona, representat pel Sr. Javier Villamayor Caamaño.
Vocal: Arquebisbat de Tarragona, representat per Mn. Joan Magí i Ferrer.
Vocal: Col·legi d’Advocats de Tarragona, representat pel Sr. Antoni Mendia Martí.

Persones Físiques (s’esmenten els càrrecs pels que van ser elegits i que són vigents avui):

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

El Comitè Executiu el conformen les persones següents:

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

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 Funda-
ció de forma solidària i la delegació de totes les funcions que la llei i el propis estatuts permeten 
a les persones de:

El President  Cèsar Puig Casañas
El Secretari  Federico Solanes Martínez 

La Fundació ha modificat 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 Manel Valiente Cabades, número 102 del seu protocol. 
Els estatus quals han estat 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 Muntan-
yeta la concessió per a l’ús privatiu de domini públic del solar de propietat municipal qua-
lificat com equipament públic (clau 7a) consistent en una parcel·la de forma trapezoïdal de 
17.091 m2 de superfície, ubicada al Camí de la Partió al barri de Bonavista de Tarragona, que 
inclou l’anomenat Edifici Blanc, per tal 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.

Durant l’any 2015 s’han realitzat 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 obtingutes 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 desenru-
nament, execució de la totalitat de la xarxa de sanejament de l’edifici, realització de les ci-
mentacions de l’ampliació en planta baixa, treballs de desmuntatge dels tres nuclis d’escales, 
moviment de terres i cercat del terreny.

A dalt, imatge de l’edifici 
abandonat abans de les obres. 
A sota, imatge de l’execució 
de les obres de la Fase 0.
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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 fun-
draising que han revertit directament en els beneficiaris de la Fundació. D’entre aquestes 
activitats cal destacar:

- VII caminada solidària La Muntanyeta. En aquesta setena edició de la caminada, orga-
nitzada pel Grup Excursionista Amics de La Muntanyeta, vam col·laborar i compartir una 
de les activitats més emblemàtiques del nostre col·lectiu, que enguany va batre rècords 
d’assistència, amb més d’un miler de participants.

       Imatge de la VII caminada solidària

- En motiu de les festes de Sant Pere, la Confraria de Pescadors de Tarragona i l’Associació 
de Veïns del barri del Serrallo,van organitzar una sardinada solidària.

Imatge de la sardinada solidària
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- A iniciativa dels comerciants del barri de Bonavista de Tarragona, el 15 d’agost es va or-
ganitzar una paella solidària a favor del nostre centre. La festa va comptar comptar amb 
una exhibició castellera a càrrec dels Xiquets del Serrallo i dels Xiquets de Vila-seca.

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

- Al setembre es van lliurar els premis APPC - La Muntanyeta, que tenen com a objec-
tiu reconèixer la tasca d’institucions i particulars a favor de les persones amb paràlisi 
cerebral.

- Juntament amb l’Escola de Ball Nou Ritme, es va organitzar una activitat de zumba 
solidària durant les festes de Santa Tecla.

1.3 Parts vinculades

La Fundació i l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral són entitats vinculades per unitat de 
decisió.

1.4 Ajuts atorgats

Ajut a l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de 50.684,15€, del quals 4.384,15€ són pel 
condicionament de l’aula multisensorial, i la resta destinats a R+D, actes solidaris i activitats, 
i altres despeses corrents pròpies de l’entitat.

1.5 Informació sobre els beneficiaris

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

 A 31/12/2015 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. Aplicació de resultats

2.1 Proposta de l’aplicació de l’excedent

L’exercici s’ha tancat amb un excedent positiu 1.289,48 €, i la seva aplicació es presenta en 
el quadre següent:

Exercici 2014

Resultat 2014 Import
Excedent negatiu de l’exercici 2014 -17.930,31
Total 2014 -17.930,31

Distribució / Acord proposat
A Romanent pendent d’aplicació  
A especials reserves 
A reserves voluntàries
A excedents negatius pendents d’aplicar -17.930,31

Exercici 2015

Base de repartiment Import
Excedent de l’exercici
Total base de repartiment = Total aplicació

1.289,49
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
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3. Dades econòmiques

Les dades econòmiques de la Fundació, auditades per Codex Auditors SLPU, es recullen en la 
corresponent memòria econòmica. A continuació, es presenta la informació més rellevant dels 
comptes del 2015.

Exercici 2015 Fundació La Muntanyeta

Despeses: 117.512,67 €

Distribució de les despeses:

Ingressos: 118.802,16 €

Distribució dels ingressos:



Si tu també vols fer realitat els seus desitjos... 
Col·labora amb La Muntanyeta!

- Pots fer-te voluntari
- Pots fer-te soci i amic de La Muntanyeta
- Pots fer un donatiu
- Pots proposar-nos activitats de sensibilització
- Pots fer difusió de tot el que fem entre els teus contactes
- Pots participar en les activitats solidàries que organitzem
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Fotografia de Cristina Aguilar
realitzada en motiu del calendari #2016solidari


