Economia

Estructura interna

L’activitat de la Fundació troba el seu finançament en el
rendiment dels llegats, i en les subvencions que rep d’institucions,
empreses i particulars. Sense aquests ajuts complementaris, no seria
possible portar a terme les activitats esmentades.

La Fundació Privada Ciutat de Valls està
regida per un Patronat compost per 11
membres, que es reuneix regularment.

Cal tenir present que les quantitats rebudes com a llegats
no poden consumir-se, només es pot fer ús dels rendiments que
s’aconsegueixen de les inversions realitzades.

NIT DE PREMIS

Beques estudiants
universitaris

11,94 %

L’import total de les despeses de la Fundació durant l’any 2008 ha
estat de 94.225,21 euros, que s’han distribuït com s’indica en el gràfic.

32,60 %

Cost per tipus d’activitat

Aquestes despeses s’han pogut atendre amb els ingressos de procedència diversa que s’esmenten
a continuació:
• Ingressos de Convenis de col·laboració i subvencions d’institucions i organismes oficials

...................................

44,74%

• Col·laboracions d’empreses i de particulars destinades a les activitats habituals
de la Fundació i d’altres per a destinacions concretes

39,33%

• Ingressos del rendiment del capital propi

15,93%

............................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Patrimoni

També existeix un Consell Consultiu
format per membres d’honor, exalcaldes i
altres de lliure designació que es reuneix,
habitualment, una vegada a l’any.

SECRETARI

La presidència l’ostenta l’alcalde de la
ciutat de Valls.

CONSELLERS

Tots els càrrecs del Patronat com els
del Consell Consultiu són gratuïts i no
perceben cap tipus de remuneració.

Patronat
PRESIDENT

El patrimoni de l’entitat, com a resultat dels llegats rebuts i d’una acurada administració, s’ha
incrementat en el decurs dels darrers anys, segons es pot observar en el gràfic següent:
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Bonificacions fiscals
Per les característiques legals de la Fundació, tots els llegats o aportacions de particulars 		
i empreses que es canalitzen a través de la nostra entitat per donar compliment a les seves finalitats i
objectius es poden beneficiar de les desgravacions i bonificacions fiscals en l’abast i quanties màximes
previstes en les legislacions vigents.

PRESIDENT

M. Teresa Gatell Vallvè
M. Carme Martí Morera
Enric Nogués Farré
Cèsar Puig Casañas
Joan Pujol Segarra
VOCAL / GERENT
Joan Roig Esteve

Albert Batet Canadell

Memòria 2008

Xavier Cabré Boronat
Exalcaldes de Valls
Dolors Batalla Nogués
Jordi Castells Guasch
Francesc Moreno Espinosa
Pau Nuet Fàbregas
Alfred Pérez de Tudela Molina
Designats pel Patronat
Ramon Barbat Gili
Jordi Blanch Garitonandia
Laia Bonet Rull
Francesc Casañas Domingo
Anton Ferré Fons
Maria Lluïsa Florensa Palau
Anton Gavaldà Rius
Francesc Xavier Grau Vidal
Xavier Guinovart Llagostera
Carme Mansilla Cabré com a
Presidenta del Consell Comarcal
Josep Moncunill Cirac
Francesc Nolla Magriñà
Josep Carles Rius Baró
Núria Segú Ferré
Josep Torné Badia
Membres d’Honor de la Fundació
Pere Altès Serra
Mn. Josep Bofarull Veciana com a
Arxiprest de l’Alt Camp
Pere Català Roca
Ramon Farré Queralt

Tot i que la Fundació és una entitat privada i, per tant, no
té l’obligació de les entitats públiques de donar compte de la seva
activitat més enllà dels organismes reguladors de les fundacions,
sempre hem cregut que la transparència és un valor positiu. Per
aquesta raó avui teniu a les vostres mans aquesta segona memòria,
que pretén mostrar l’activitat que hem realitzat i el moviment
econòmic que tot això ha suposat.
La Fundació Ciutat de Valls no ha parat de créixer en els
últims deu anys, i ho ha fet sense oblidar mai el seu sentit
primigeni: el de servir a la gent de Valls i de la comarca. És per
això que encarem amb il·lusió i responsabilitat la fita dels seus
seixanta anys de vida, que celebrarem aquest any 2009.
Us convidem, ja des d’ara, a celebrar-ho amb tots nosaltres.

Fotografies: Enric Nogués - Elisabeth Magre (El Pati) - AMV-Jep Martí - IEV

26,83 %

28,63 %

L’any passat editàvem per primera vegada la memòria de les
activitats de la Fundació Ciutat de Valls. El ressò que va tenir ens
va fer adonar que anàvem per bon camí.

GRÀFICAMENT

PREMIS

Consell Consultiu

Disseny:

AJUTS A ALTRES
COL·LECTIUS

Presentació

Objectius
La Fundació Privada Ciutat de Valls és una entitat sense
ànim de lucre que va ser creada l’any 1949 i inscrita en el
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el
núm. 23.

FUNDACIÓ CIUTAT DE VALLS
Antic Hospital de Sant Roc - Carrer Jaume Huguet, 1 - 43800 Valls (Tarragona)
Apartat de correus 145 - Telèfon i fax: 977 600 660
fcv@fcvalls.org - www.fcvalls.org

Els seus objectius fundacionals són la promoció i impuls
d’iniciatives projectades al coneixement i al desenvolupament de
la cultura, l’art, la història local, la tecnologia, la conservació del
patrimoni monumental, artístic, documental i natural, en relació
a la comarca de l’Alt Camp i a la ciutat de Valls en particular.

Activitats

XX Premi RODON-GIRÓ de treballs d’investigació històrica
sobre Valls i l’Alt Camp
Objectiu:

Atenent el nostre compromís, en el decurs de l’any 2008 s’han realitzat les activitats següents:

XXII Premi CRISTINA REQUENA i GIRÓ de treballs periodístics
Objectiu:

Guanyador:

Patrocinadors:

Convocat per primera vegada l’any 1986
per reconèixer, premiar i estimular la realització i difusió de treballs periodístics,
amb mèrit qualificat, que afectin Valls i
comarca, o bé a una trajectòria professio
nal que s’hagi destacat en la promoció de
treballs sobre Valls i l’Alt Camp.
Documental “Francesc Català-Roca” de
la sèrie “Cops de geni”, realitzat per Toni Orensanz i Patrícia Fernández,
emès per Canal Reus TV i la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya.
Família Requena-Giró, Caixa Terrassa, Consell Comarcal de l’Alt Camp i
“la Caixa”.

Cost de l’activitat: 4.247,47 euros (inclou premi, edició de les bases, jurat, despeses d’or
ganització, etc.).

Guanyadors:

Patrocinadors:

Guanyadors:

Exposició:

Patrocinadors:

Creat l’any 1988 per premiar la millor
peça d’artesania de realització pròpia.
El premi està establert en dos apartats:
nacional i comarcal.
El premi nacional va ser per a Gregorio
Serrano Bauza, resident al Pinell de Brai,
per l’obra “Bastó gemmalògic”, i el premi
comarcal per a Joan Salvat Solé, nascut a
Valls i actualment resident a Barcelona,
per l’obra “Llibre de pergamí”.

Cost de l’activitat: 9.923,94 euros (inclou premis, edició de
les bases, assegurança de les obres, jurat, exposició, transport de les peces,
despeses d’organització, etc.).

Ajuntament de Valls i Consell Comarcal de l’Alt Camp.

L’any 2006 es va convocar aquesta Borsa d’estudis destinada a premiar un treball d’investigació històrica sobre la
batalla del Pont de Goi (1809) amb motiu de la proximitat de
la commemoració del bicentenari d’aquest esdeveniment.
L’historiador premiat havia de presentar el treball acabat
l’any 2008 perquè es pogués editar i presentar dins el programa d’actes del bicentenari (febrer de 2009).

Objectiu:

Característiques:

Guanyadors:
(ex aequo)

Iniciat el curs 2004-2005 per fomentar
la innovació tecnològica en electrònica
d’automoció entre els estudiants universitaris d’aquesta disciplina.
Se seleccionen quatre estudiants d’engi
nyeria que cursin estudis en universitats
catalanes, perquè realitzin els seus respectius projectes de final de carrera a les
instal·lacions de Lear, a Valls. Es premia
el millor projecte.
Pablo Pineño Ocaña, de la UPC, resident a Salou, pel projecte titulat: V2VZU
– Vehicle to vehicle comunicationb unit.
David Flor de Lis Vidal, de la UPC, resident a Barcelona, pel projecte titulat:
Indirect meassures of batterry monitoring
system.

Patrocinadors:

Lear Corporation Holding Spain, SLU, Diputació de Tarragona i Ajuntament de Valls.

Cost de l’activitat: 4.472,44 euros per part de la Fundació (inclou premi, jurat, despeses d’or
ganització, etc.). A més, l’empresa Lear assumeix totes les despeses i remuneracions dels estudiants en l’etapa de realització dels projectes.

BEQUES EUROPA (4a convocatòria)
Curs acadèmic 2007-2008
Objectiu:

Convocades per primera vegada el curs 2004-2005. La finalitat d’aquesta
convocatòria és la de complementar l’ajut econòmic que reben els estudiants universitaris als quals se’ls ha concedit una beca de mobilitat per
ampliar els seus estudis en una universitat estrangera.

Condicions:

Poden sol·licitar aquest ajut els estudiants que reuneixin, indispensablement, les condicions següents:
1. Que tinguin concedida una beca de
mobilitat.
2. Que resideixin a la comarca de l’Alt
Camp.

Les dades d’aquesta Borsa són les següents:
Dotació:

4.200 euros, que s’abonen a terminis a mesura que s’executen els períodes
previstos en les bases de la convocatòria.

Guanyador:

Francesc Murillo Galimany.

Cost de l’activitat: 5.922,74 euros per part de la Fundació (inclou premi, edició de les bases,
jurat, despeses d’organització, etc.).

Import de la beca: Cada estudiant rep 180 euros per cada
mes d’estada a l’estranger.

La investigació històrica, amb el títol La Batalla del Pont de Goi (25 de febrer de 1809),
ha estat publicada per l’Institut d’Estudis Vallencs (constitueix el volum XLVI de la col·lecció
Biblioteca d’Estudis Vallencs).

Mesos:

IV Premi LEAR a la innovació tecnològica

Del dia 30 de maig al 15 de juny es van
exposar, a la Sala de Sant Roc, les obres
presentades.
Família Barbat-Gili i Artesania Catalu
nya, de la Generalitat de Catalunya.

Joan Canela Gràcia, pel projecte de treball d’investigació històrica “Evolució del poblament i del paisatge del territori de l’Alt Camp entre l’edat del
bronze i la romanització (segles XI-X aC/II aC)”.

Cost de l’activitat: 715,80 euros (primer pagament del premi, edició de les bases, jurat, despeses d’organització, etc.).

XX Premi Nacional d’Artesania RAMON BARBAT i MIRACLE
Objectiu:

Iniciat l’any 1988 per premiar el millor
treball d’investigació històrica que es presenti a la convocatòria.
A partir d’aquesta edició es premia un
projecte i el guanyador té un termini d’un
any per lliurar el treball acabat. La dotació, en forma de borsa d’estudi, s’abona
a terminis a mesura que l’investigador va
cobrint les etapes d’execució.

XI Borsa d’estudis FRANCESC BLASI

NIT DE PREMIS
La majoria dels premis esmentats es van lliurar en el decurs de la Nit de Premis de Valls, en
l’organització de la qual hi participa la Fundació. La
nostra entitat és la responsable de l’administració
de tresoreria.
El cost total de la celebració ha estat
d’11.249,83 euros.
L’acte va ser presidit pel Delegat del Govern,
Sr. Xavier Sabaté, i l’Alcaldessa de Valls, Sra. Dolors Batalla.

AJUTS A ALTRES COL·LECTIUS
D’acord amb les possibilitats de cada moment, la Fundació també ajuda econòmicament
altres col·lectius per finançar les seves activitats.
Durant aquest any s’han realitzat col·laboracions econòmiques a les entitats següents: Fundació Esclerosi Múltiple, Coral Cors Alegres, Comissió ciutadana per a la restauració de l’església
de Sant Joan, Museu de Valls i Institut d’Estudis Vallencs. També ha col·laborat en les despeses
d’un concert d’una obra del músic vallenc Mn. Jaume Casellas celebrat a la catedral de Toledo.
Cost total d’aquests ajuts: 26.971,44 euros.

Beques concedides: 18.
130 mesos subvencionats.

Estudiants becats: Meritxell Batalla Mercadé
Meritxell Batalla Puyuelo
Judit Besora Tondo
Elisabet Ciuró Juncosa
Isabel De Lucas Figueras
Laia Gasque Brusco
Antoni González Ferré
Míriam Magre Loren
Rosa Martí Secall
Rosa Piñas Olivella
Judit Plana Fontanilles
Anna B. Quesada Esteve
Yolanda Rafí Jané
Verónica Robles Pàmies
David Rodríguez Juncosa
Maite Sánchez Rodríguez
Núria Tous Rius
Sílvia Vidal Melgosa
Acte de cloenda:

Es va celebrar el dia 10 d’octubre a la Sala de Plens de l’Ajuntament de
Valls, presidit per l’Honorable Consellera de Justícia, Sra. Montserrat Tura,
el Rector Magnífic de la URV i l’Alcalde de la ciutat.

Patrocinadors:

Top Class XXI Promocions, S.L., Serveis a menjadors col·lectius M.F., Diputació de Tarragona, Consell Comarcal de l’Alt Camp i Ajuntament de Valls.

Cost de l’activitat: 30.721,55 euros (inclou cost de les beques, diplomes, publicitat, acte de
cloenda, despeses d’organització, etc.).

