capacitat jurídica

(n. + adj.) Fa referència a la titularitat de les persones amb els seus
drets i deures, així com del seu exercici. Un jutge pot determinar que
una persona necessita suport en l’exercici de la seva capacitat jurídica.

figures de suport
(n. + n.) Quan una persona necessita suport en l’exercici de la seva
capacitat jurídica, el jutge li assigna alguna de les ﬁgures de suport que
preveu la llei. La tutela (per a persones que necessiten suport en
moltes activitats de la vida) o la curatela o l’assistent (quan es necessiten menys suports). En els dos casos, les ﬁgures de suport vetllen pel
benestar de la persona i ajuden a prendre decisions.

fundacions tutelars

(n. + adj.) Les fundacions tutelars son un servei social que s’encarrega
de donar suports a les persones que ho necessiten perquè ho ha determinat un jutge. Els professionals d’una fundació vetllen perquè les
persones puguin construir els seus projectes de vida, amb la màxima
autonomia i benestar possible.

som el suport necessari pels millors projectes de vida

Títol de la presentació
Un any més, durant 2019, hem mantingut la trajectòria d’implantació al
territori i creixement en tutelats, la qual cosa ens ha dut a multiplicar
esforços per a adaptar, enfortir i millorar la nostra organització interna.
Les dades que es presenten en aquesta memòria reflecteixen aquesta
realitat i la seva distribució segons variables com sexe, edat, tipus de
discapacitat, atenció social i repartiment territorial.
També ha estat intens el treball en la línia d’adequar les tuteles cap a un
tractament integral i a les noves formules de suport, no tant basades en la
incapacitació sinó en l’assistència personal mes dirigida a assistir a la
llibertat de decisió de la persona i a tenir cura de les necessitats sanitàries, econòmiques i personals.
Com a entitat volem anar mes enllà en el camí de la gestió de la qualitat
de les nostres accions.Volem assegurar als tutelats un tracte personal
que els garanteixi una qualitat de vida més semblant a la de qualsevol
ciutadà. I això comença en accions de divulgació a les famílies de forma
personalitzada o de forma col·lectiva per mitjà de les entitats amb qui fem
xarxa. Les famílies han de veure en la nostra actuació la preservació dels
drets dels tutelats, entendre el nostre rol i la relació que mantenim amb
les associacions d’assistència social.
Tot això ens porta a cercar una visió mes general de l’evolució dels
suports en l’exercici de la capacitat a les nostres comarques de Lleida i,
com indiquem cara al 2020, ens hem marcat com objectiu la redacció
d’un Pla Estratègic, que caldrà adequar a la situació sanitària generada
per la pandèmia actual. Aquest serà un tema, si Deu vol, a considerar en
la propera memòria d’activitats.

Dades d’impacte de la Fundació Tutelar Terres de Lleida
Patronat
Pere Grau Buldú

President

comarca de residència

Agustí Vilardebò Clasca Vicepresident
Domènec Camps Canal

Secretari

Josep Maria Clarà Vila

Vocal

Jordi Gabarra Serentill

Vocal

Maria Perera Grau

Vocal

11 persones més
que el 2018

evolució

8 de cada 10 persones

ateses manifesten que estan a gust amb
la Fundació i els seus professionals

el 90% de les persones

ateses se senten escoltades quan parlen
amb les professionals de la Fundació

Amb 5 anys, la Fundació a
duplicat el nombre de
persones ateses.

gènere i edat

Pere Grau Boldú - President de la Fundació

La nostra missió
La nostra missió es protegir, integrar i donar suport
a totes les persones majors d’edat que pel fet de
patir algun tipus de discapacitat precisin d'un
càrrec tutelar, que visquin a les terres de Lleida
i donant-los els ajuts necessaris per poder
exercir els seus drets.

el 82% de les persones

ateses estan d’acord en què la Fundació
els fa prendre decisions pròpies

col·lectius que atenem

habitatge
centres
residencials
domicili propi
amb o sense suport

*La Fundació vetlla
perquè les persones
visquin amb la
màxima autonomia
possible

8%

llars amb més
autonomia

15%

“M’il·lusiona treballar a la Fundació,
formar part del seu equip i projectes i ser
una referent de suport de les persones que
més ho necessiten”.
Mariona Jové
Referent de suport

ocupació diürna

77%

Transparència econòmica de la Fundació
Altres despeses

Altres ingressos

Amortització

Altres subvencions

Serveis exteriors

Subvencions per
exercici dels càrrecs

Sous del personal

Han augmentat les despeses a causa de l’increment de

Han augmentat els ingressos a causa del constant

l’equip humà i unes noves oﬁcines des d’on podem donar

creixement en noves tuteles per part de la Fundació.

millor servei

El patrimoni de les persones tutelades
La Fundació, a part d’administrar els recursos econòmics propis, també és gestora representant del patrimoni de les
persones tutelades (diners, propietats, etc.). Aquest patrimoni no és de la Fundació, sinó de les persones.

Diners de totes les
persones tutelades.
La Fundació n’és gestora.

Nombre de propietats de
les persones tutelades
(finques, cases, pisos, etc.)
Finques urbanes: 16
Finques rústiques: 67
Altres: 2

“Tinc la gran sort de treballar en un
projecte en el que crec i agraeixo poder
treballar amb i per a persones, amb les
que puc aprendre cada dia”.
Sònia Olivares
Coordinadora àrea social

Nombre de gestions davant
de jutges i notaris en relació
al patrimoni (herències,
compra-vendes, etc.)
Gestions judicials: 55
Gestions notarials: 14
Altres: 4

“M’ocupo que tot rutlli el millor
possible. Que l’equip humà tregui
el millor de si mateix . Que els
recursos materials no manquin.
Que sapiguem en tot moment cap
on anar o que les persones que
acompanyem ens tinguin a la
vora sempre que els calgui”.
Joan Carles Novell
Gerent

Informació i serveis de la Fundació Tutelar Terres de Lleida

Des de la Fundació oferim atenció i suports personalitzats per a la defensa dels
drets, cura del benestar i promoció de l’autonomia de les persones a través de:

serveis informatius

serveis de pretutela

exercici del càrrec

Assessorament per a persones i les seves famílies amb dubtes sobre
drets, suports i ﬁgures de protecció, en col·laboració amb els serveis
jurídics de Teixidó Associats. Servei de divulgació a professionals
d’atenció a les persones sobre legislació i suports.

Servei d’acompanyament previ a l’exercici del càrrec.
Acompanyem a les persones i/o famílies durant tot el procés, des del
compromís de suport ﬁns al nomenament efectiu del càrrec.

La Fundació exerceix el càrrec de suport a les persones en els
diversos abasts i àmbits (personal, econòmic, salut, etc.) que
determina la sentència judicial de modiﬁcació de la capacitat a
través de l’acompanyament dels professionals tutors o curadors.

En 5 anys, la Fundació a duplicat el nombre d’altes

actes divulgatius a professionals

anuals de pretutela.

entrevistes d’assessorament individuals

2015 - 16 altes

tutela
Càrrec de protecció de persones amb capacitat modiﬁcada judicial. El tutor
o tutora ajuda a prendre decisions a la persona i defensa els seus drets i
obligacions en tots els àmbits de la vida.

curatela

procedència del càrrec titular de les
persones de la Fundació

Mesura de protecció de persones amb capacitat modiﬁcada judicial només
en algun àmbit de la seva vida. El curador o curadora ajudarà a prendre
decisions a la persona i li dona el suport necessari.

Ministeri Fiscal
Generalitat de Catalunya
Direcció General d’Atenció a la
Infància i a la Adolescència
(DGAIA)

defensa judicial
Acompanyament temporal a una persona amb la capacitat
modiﬁcada o en procés judicial de valoració en situacions en què no poden
fer-ho els pares, tutors o curadors.

Família

9 de cada 10 persones

recorren a la Fundació quan tenen
dubtes o alguna problemàtica.

nota mitjana del
grau de satisfacció
de les entitats
col·laboradores amb
la Fundació

el 90% de les persones

el 88% dels professionals

9 de cada 10 persones

8 de cada 10 professionals

ateses creuen que la Fundació els
explica les coses perquè ho entenguin

els agradaria veure les referents i
auxiliars més sovint del que ho fan

creuen que la Fundació millora la
qualitat de vida de les persones

creuen que la Fundació té una resposta
àgil a les demandes de les persones

*No hi ha hagut cap
defensa judicial el
2019

“Tenim una feina molt bonica i
intensa. M’;encanta formar part
d’un equip que es deixa la pell per
contribuir sempre en la millora
del benestar i la qualitat de vida de
les persones”.
Mercè Balletbó
Auxiliar de suport

Fets destacats i fites del 2019
implantació d’un sistema de qualitat
La Fundació ha treballat a través d’un Sistema d'Indicadors d'Avaluació de la Qualitat per a Fundacions
Tutelars realitzat per la Fundació Avedis Donavedian i l’escala GENCAT (2006). Hem fet una auditoria
interna inicial per conèixer la situació de l'entitat segons aquest model de qualitat.

més presència al territori
La Fundació té la voluntat de ser present a tot el territori de la província de Lleida. Els càrrecs a les comarques
han estat més signiﬁcatiu que a la capital (Tàrrega). Hem passat del 77% dels càrrecs a comarques el 2018 al
81% dels càrrecs al 2019.

Reptes del 2020

rècord de càrrecs i noves altes
La Fundació arriba als 72 càrrecs, entre tuteles i curateles. Hi ha 11 persones més que el 2018. Es registra un rècord de 16 noves altes, malgrat les 5
baixes.

el pla estratègic 2021-2025
El pla estratègic de la Fundació estava
plantejat com a repte del 2019 però no
s’ha complert per falta de recursos. Ho
reemprenem el 2020 a través d’un
procés participatiu intern que permeti
establir els eixos estratègics de la

Accions, formació i treball en xarxa
La Fundació ha seguit treballant en les activitats externes de conscienciació social, ha mantingut el compromís amb la formació de l’equip de
professionals i ha treballat en xarxa amb altres recursos del territori en
beneﬁci dels col·lectius atesos.

Fundació en els propers 5 anys.

la protecció de dades
La Fundació té l’obligació de protegir
les dades personals i més sensibles de
les persones ateses. Per això, cal
establir les mesures correctes i millorar
els processos de recollida i manteniment de les dades per garantir la
màxima conﬁdencialitat.

“És genial treballar en aquesta petita gran
família, vetllar per la seva tranquil·litat
econòmica i recórrer plegats el fascinant
viatge de la vida”
Cristina Gavaldà
Auxiliar econòmica

la qualitat de vida
Un dels objectius principals de La
Fundació és que les persones gaudeixin
de la màxima qualitat de vida. Un dels
reptes del 2020 serà avaluar la satisfacció de les persones usuàries amb la
Fundació,
GENCAT.

juntament

amb

l’escala

les persones amb la capacitat
jurídica modificada mantenen els
seus drets i deures, però necessiten el
suport d’una persona per prendre
algunes decisions

C/Torres i Bages, 10 - 25300 Tàrrega (Lleida)
973 100 189
fundacio@tutelarlleida.org
www.tutelarlleida.org
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