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1. 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.

2. Presentació de la MEMÒRIA 2013
En aquest document es presenta un resum del més rellevant de l’activitat de la
Fundació durant l’exercici 2013 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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3. Memòria DESCRIPTIVA
a) La funció de TUTELAR






S’han realitzat 6 entrevistes amb usuaris i/o familiars de les quals, 3 van passar a
fase de PRETUTELA.
El nombre de PERSONES en règim de tutela o curatela va passar dels 24 a 27
durant l’any 2013, el que suposa un creixement d’un 12,5%.
Un element clau de l’acció tutelar és la TROBADA entre la persona i referent
tutelar. Durant l’any 2013 s’han realitzat 289 trobades (+84% vs 2012) en els
llocs de residència de la persona atesa, el que representa un promig de 11,6
trobades per persona/any i un augment de 3,5 trobades per persona any en aquest
indicador respecte l’any 2012. La millora d’aquest ràtio s’ha degut al reforç de
l’equip humà de la Fundació.
Pel que fa al QUILOMETRATGE, s’han realitzat 16.699 km, un 48% més que
l’any anterior fruit de l’augment de tuteles i del ràtio nº de visites/tutelats respecte
a 2012.

b) ORGANITZACIÓ i GESTIÓ de l’entitat





S’han celebrat 6 sessions de CONSELL DE DIRECIÓ durant l’any 2013 en les
que s’ha fet seguiment i assessorat a la Gerència dels aspectes tàctics i estratègics
referent a la gestió de l’entitat.
S’han celebrat 3 sessions de CONSELL TÈCNIC durant l’any 2013 en les quals,
les Treballadores Socials de les entitats que donen suport a la Fundació, han
treballat temes per millorar la coordinació Fundació-Entitats i la capacitació en
l’àmbit de la incapacitació i tutela.
En el mes de maig es va contractar una educadora social a temps parcial per a
exercir de REFERENT TUTELAR i així millor el servei als nostres tutelats i
donar compliment als ràtios establerts en la cartera de servei del departament de
Benestar i Família de la GENCAT.

c) Òrgans de GOVERN



S’han celebrat 3 sessions de PATRONAT al llarg de l’any.
Al llarg de les sessions de l’any s’han acceptat 3 baixes de patrons, una d’elles per
defunció, i 2 noves incorporacions. D’aquesta manera, el patronat a 31/12/2013
està format per les diferent persones:
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d) 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 24 “Comptes Anuals 2012” i 4 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 2012 de la Fundació (juliol)



En relació amb l’ICASS del Departament de Benestar i Família de la Generalitat
de Catalunya:
o Es va rebre resolució de ratificació per l’exercici 2013 dins el Conveni
plurianual 2012-2014.
o A juliol es va presentar Memòria justificativa Conveni de l’exercici 2012.
o Els mesos de febrer i juliol es varen celebrar reunions amb responsables de
la delegació territorial per tractar sobre la situació de diversos pagament
pendents per part de l’ICASS.



Es va participar en 3 sessions de la Comissió plenària de Tuteles de la Federació
DINCAT on es varen tractar diferents aspectes relacionats amb els interessos de
les Fundacions tutelars i dels seus tutelats amb el conjunt d’entitats federades de
tot Catalunya.

e) Altres ACTIVITATS






En l’àmbit de la millora de la QUALITAT del servei que la Fundació presta a les
persones ateses i al seu entorn (familiars, entitats,..) s’han dut a terme les següents
iniciatives:
o Redacció, aprovació i aplicació dels PROCEDIMENTS de noves tuteles i
emergències.
o Implementació d’una primera fase dels INDICADORS d’avaluació de la
qualitat per a les Entitats Tutelars definits per la Fundació Avedis
Donabedian amb col·laboració de la GENCAT i el sector tutelar l’any
2002. Es tracten de 22 paràmetres quantificables que donen mesura del
nivells de qualitat del servei que ofereix l’entitat.
Durant el mes de novembre es va fer el llançament de la nova WEB de l’entitat (
www.tutelarlleida.org) amb informació sobre l’entitat així com també sobre la
modificació de la capacitat i la funció tutelar.
L’equip de la Fundació ha participat en 5 cursos i seminaris de FORMACIÓ en
l’àmbit de l’atenció a les persones i la funció tutelar amb una dedicació de 65h.
Pels que fa a les activitats de LLEURE per als tutelats en destaquem:
o Sortida d’estiu del grup de joves a Montserrat amb assistència de 6 tutelats.
o Dinars de Nadal per sectors geogràfics amb assistència de 24 tutelats.
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4. Memòria QUANTITATIVA
a) 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:

6

b) PERFILS dels tutelats

c) COMARCA DE RESIDÈNCIA dels tutelats

d) TIPUS DE DOMICILI dels tutelats

per DOMICILI (2013)
2
7%

Llar o pis en
ENTITAT

Domicili propi

25
93%
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e) Quadre D’INGRESSOS i DESPESES
En els següent quadre es detallen les partides resumides d’ingressos i despeses de
l’exercici 2013.

El resultat va ser d’unes pèrdues totals de -18.193,11 €, de les quals 5.512,00€
corresponent a la imputació a pèrdues d’una provisió d’ingrés realitzada en els Comptes 2011
en concepte de regularització d’ingressos per creixement durant aquell exercici, i la resta
corresponent a l’activitat ordinària de 2013.
Aquest escenari de pèrdues és degut al creixement de l’entitat per motiu de
l’acceptació de noves tuteles que li són proposades per l’estament judicial però sense el
finançament corresponent, fins al moment, per part del Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya. .

f) 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.
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5. Memòria GRÀFICA

Nova web de la Fundació

Incorporació nova Referent Tutelar (GSolà)

Sortida d’estiu a Montserrat

Dinar de Nadal (zona Centre) a Tàrrega
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