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PRESENTACIÓ de la Fundació
A primers de la dècada dels 2000 un conjunt d’entitats del sector de l’atenció a les
persones amb discapacitat psíquica de les contrades de Lleida i del Bergadà varen compartir
la necessitat creixent del servei de tutela legal per alguns dels seus usuaris que quedaven
sense suports familiars.
La legislació preveu la incapacitació com a mesura de protecció de la persona que no
pot valer-se per si mateixa. I en cas de no haver-hi família propera, encomana la tutela legal
a persones jurídiques especialment constituïdes per aquesta funció: les fundacions tutelars.
En el nostre pais, ja existien entitats tutelars que havien nascut a l’entorn d’algunes
de les grans entitats del sector de l’atenció a la discapacitat especialment a Barcelona però
també a Lleida. Però varen veure clar que aquest era un servei on la confiança era un
element clau per a les famílies i, per tant, calia buscar una resposta de proximitat i amb la
vinculació i el suport de les entitats del territori.
Amb aquest objectiu, i per la suma de l’ interès i l’esforç de 6 entitats de les
comarques de Lleida, el 28 de gener de 2002 va ser creada la Fundació Privada Tutelar
Terres de Lleida.

Presentació de la MEMÒRIA 2012
En aquest document es presenta un resum del més rellevant de l’activitat de la
Fundació durant l’exercici 20012 en els diferents àmbits: Acció tutelar, Organització,
Patronat, Relacions amb tercers i altres Activitats.
També s’inclou algunes dades sobre els usuaris de la fundació i, finalment, un
resum del resultat econòmic de l’exercici.
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La funció de TUTELAR






S’han realitzat 9 entrevistes amb usuaris i/o familiars en fase de PRETUTELA.
El nombre de PERSONES en règim de tutela o curatela va passar dels 16 a 24
durant l’any 2012. Un creixement d’un +50%.
Un element clau de l’acció tutelar és la TROBADA entre la persona i referent
tutelar. Durant l’any 2012 s’han realitzat 157 trobades (+30,8% vs 2011) en els
llocs de residència de la persona atesa, el que representa un promig de 7,66
trobades per persona i any i un descens de 0,91 trobades per persona any en aquest
indicador respecte l’any 2011.
Pel que fa al QUILOMETRATGE, s’han realitzat 13.319 km, un 40% més que
l’any anterior fruit de l’augment de tuteles i d’activitats de l’entitat respecte 2011.

ORGANITZACIÓ i GESTIÓ de l’entitat







S’han celebrat 9 sessions de CONSELL DE DIRECIÓ durant l’any 2012 en les
que s’ha fet seguiment i assessorat a la Gerència dels aspectes tàctics i estratègics
referent a la gestió de l’entitat. També es va realitzat un informe preceptiu per al
Patronat referent a la revisió d’Estatuts..
S’ha constituït un nou grup de treball anomenat CONSELL TÈCNIC, format per
els Treballadors Socials de les entitats membres del Consell de Direcció i amb
l’objectiu millorar la coordinació Fundació-Entitats i treballar per la millora del
servei tutelar. Aquest grup es reuneix amb una periodicitat trimestral i durant 2012
ha celebrat 2 sessions de treball.
La gerència va realitzar i presentar al Consell de Direcció i al Patronat un
document estratègic anomenat “Proposta Organitzativa 2012-2014” per tal de
preveure escenaris de creixement i orientar les necessitats organitzaves de l’entitat.
El 21/09 es va subscriure pòlissa d’ASSEGURANÇA RC (Responsabilitat Civil)
amb companyia Generalli i corredoria Social Partner d’Igualada.

Òrgans de GOVERN



S’han celebrat 4 sessions de PATRONAT al llarg de l’any.
En la sessió de 29/05 es va aprovar la incorporació d’un nou patró (Sr. Ricardo
Moragas Moragas). D’aquesta manera, el patronat inscrit en el Registre de
Fundacions a 31/12/2012 és el següent.:

3



En compliment de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, es va aprovar la revisió dels
ESTATUTS de l’entitat en sessió de patronat de 27/11, elevats a públic segons
escriptura notarial amb data 04/12 i entrats a registre del Protectorat de Fundacions
a 17/12.

Relacions amb altres INSTITUCIONS o ADMINISTRACIONS


En compliment de les obligacions pròpies de tutor o curador, s’han presentat als
JUTJATS corresponents un total de 16 “Comptes Anuals 2011” i 8 Inventaris
de Bens de noves tuteles.



Pel que fa al PROTECTORAT DE FUNDACIONS de la Direcció de Dret i
Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, s’hi ha presentat la següent
documentació:
o Comptes Anuals 2011 de la Fundació (juliol)
o Sol·licitud Modificació de Patronat (juliol)
o Sol·licitud Modificació Estatuts (desembre)



Al ICASS del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya, es varen presentar:
o Sol·licitud subvenció plurianual (2012-2014) programa Tutela (Abril)
o Sol·licitud subvenció 2012 programa Activitats Associatives (Abril)
o Memòria justificativa Conveni 2011 (juliol)
Es va rebre resolució positiva del conveni plurianual de Tutela a mes d’agost.



El mes d’octubre la nostra entitat es va associar a DINCAT (Federació i
Associació Empresarial) amb l’objectiu de gaudir de la representació dels
interessos de la Fundació i la dels seus tutelats, així com també de tenir accés a un
ampli ventall de recursos en àmbits com la formació i l’assessorament. Durant el
mes d’octubre el Gerent va participar a la Sessió Plenària del sector Tutela de
l’associació.

Altres ACTIVITATS




Enguany coincidia el 10é aniversari de la creació de la Fundació. Per celebrar
aquest esdeveniment, es va organitzar una FESTA 10 ANYS consistent en un
dinar de germanor el 14 d’abril a Tàrrega al qual es va convidar totes les persones
vinculades a aquests 10 anys de l’entitat. Varen assistir-hi uns 50 de persones, va
haver-hi una presentació de l’entitat, parlaments i regals commemoratius per a
tothom.
El 04 de desembre, en el marc de la Setmana de la Discapacitat a l’Urgell/Segarra,
es va organitzar una XERRADA-COLOQUI per a les famílies dels usuaris de
l’Associació Alba sobre “ El futur dels nostres fills”. Van participar com a ponents
el Sr.Treserres (Gerent Aspanias), Sr. Cid (Advocat) i Sr. Novell (Gerent
F.T.Terres de Lleida). Va haver-hi gran resposta de públic i es va valorar molt
positiva per part dels pares. Varen resultar-ne 3 nous processos de pretutela.
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DADES

Número de TUTELES
Des de l’any 2003 en que es va acceptar la primera tutela, el creixement ha estat
constant especialment els darrers anys. Aquesta és l’evolució de tuteles anual a 31/12:
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PERFILS dels tutelats

LLOC DE RESIDÈNCIA dels tutelats
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Quadre D’INGRESSOS i DESPESES
En els següent quadre es detallen les partides resumides d’ingressos i despeses de
l’exercici 2012. Va resultar un resultat negatiu de 2.967,08 € cobert per el romanent
d’exercicis anteriors.

Evolució ECONÒMICA
En el següent gràfic es pot veure l’evolució econòmica en la història de l’entitat, en la
que destaca el constant creixement i els resultats positius en tots els exercicis.

Joan Carles Novell i Gomà
Gerent
Fundació Tutelar Terres de Lleida
Tàrrega, 1 de maig de 2013
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IMATGES
Festa 10é Aniversari (Tàrrega, 14/04/2012)
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