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FUNDACIÓ TUTELAR DE LES TERRES DE L’EBRE  

MEMÒRIA ANUAL  2009 

 

 

 

 

Treballem per aconseguir que tots els nostres tutelats i les seves famílies tinguin una vida 

més fàcil, més saludable, més interessant... El nostre lema és La Fundació al teu servei ja 

que treballem posant-t’hi el cor.
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FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR DE LES TERRES DE L’EBRE 

       

Qui som? 

La Fundació Privada Tutelar de les Terres de l’Ebre és una entitat privada d'interès general i 

sense afany de lucre  que va dirigida a la tutela de les persones amb discapacitat intel·lectual 

i les persones grans que ho necessiten. La Fundació, desenvolupa les seves activitats dins de 

l’àmbit territorial de les comarques de les Terres de l’Ebre i té com a missió fonamental 

vetllar per la qualitat de vida d’aquelles persones de les quals en té assumida la tutela o altre 

càrrec judicial i, es caracteritza sobretot per la proximitat territorial i caliu humà que ofereix 

als seus tutelats. El seu màxim objectiu és la protecció, defensa, promoció i 

desenvolupament dels drets, l’estudi de la seva situació i l’assessorament de famílies i 

professionals.  
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Antecedents 

L’any 1977 la Cooperativa Verge de la Cinta iniciava les seves activitats creant els serveis 

necessaris per a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. 

L’any 1999, i per tal de disposar d’una entitat jurídica que facilités la creació de nous serveis, 

les famílies vinculades a Verge de la Cinta SCCL van prendre la iniciativa de construir la 

Fundació Privada Mercè Pla. La finalitat i objecte de la Fundació era la plena inserció tant 

social com laboral de persones amb discapacitat, la promoció de suports i serveis de qualitat 

mitjançant la formació, educació, ensenyament, atenció, promoció laboral i la tutela de les 

persones. 

Més endavant es va considerar més convenient que les funcions de tutela de persones amb 

discapacitat, donada l’especialitat i amplitud de la matèria, fossin desenvolupades per una 

Fundació Tutelar dedicada exclusivament a vetllar per la qualitat de vida d’aquestes 

persones.  

La Fundació Privada Mercè Pla, conjuntament amb la societat cooperativa “Verge de la Cinta, 

S.C.C.L.” (entitat sense ànim de lucre qualificada com d’iniciativa social que es dedica des de 

fa més de 25 anys a promoure suports i serveis de qualitat que facin possibles la plena 

participació i inclusió en la comunitat de les persones amb discapacitat), van atorgar en data 

05/05/ 2004 la carta fundacional de l’entitat denominada “FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR DE 

LES TERRES DE L’EBRE”, dotant-la dels mitjans suficients per a dur a terme les funcions de 

tutela que constitueixen la seva finalitat. 
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Objectius 

L’objectiu essencial de la fundació és promoure i vetllar per la qualitat de vida de tots els 

seus tutelats. És per això, que a partir d’aquest objectiu es desgranen els següents objectius 

més específics: 

 

 Assegurar la protecció de la persona tutelada, l’administració i la guarda dels seus 

béns i, en general, vetllar per la defensa, promoció, desenvolupament i exercici dels 

seus drets. 

 

 Assegurar la manutenció, educació, formació i inserció tant social com laboral de la 

persona tutelada, i vetllar que aquesta gaudeixi d’una bona qualitat de vida. 

 

 Coordinació amb tots els serveis on és atesa la persona (escola, centre ocupacional, 

servei d’acolliment residencial) i amb les diferents administracions o ens vinculats 

(Departaments de Salut, Justícia, Acció Social i Ciutadania, INSS... 

 

 Assessorar a la família per preveure el futur del seu fill/a, garantint la seva voluntat i 

qualitat de vida 

 

 Informar del procés i significat de la incapacitació, tutela i successió. 
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 Desangoixar als pares sobre la incertesa del futur del seu fill. 

 

 Mantenir una relació periòdica amb el tutelat. 

 

 Cercar recursos econòmics, de lleure, sanitaris... 

 

 Promoure les relacions del tutelat amb la família i els amics.  

 

 Realitzar el seguiment de comptes i gestió del patrimoni. 

 

 Promocionar valors humans a tots els nostres tutelats. 

 

 Fomentar la participació ciutadana de tots els tutelats 

 

 Gaudir de les festivitats 

De tots aquests objectius, es deriva una única responsabilitat “Vetllar per l’interès de 

les persones tutelades i el seu benestar, així com administrar el patrimoni i procurar tots 

aquells recursos que les persones tutelades necessitin”.  

 

 



 

 
 Carretera Tortosa-Aldea -C42- Km7. 43897 Campredó-Tortosa 

Telèfons / Fax 977597505 
Fundació Privada Tutelar de les Terres de l’Ebre.  

Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya núm.2061. NIF: G43761832 

 

Organigrama 

 PATRONAT 

CONSELL EXECUTIU 

EQUIP TÈCNIC 

ÀREA SOCIAL ÀREA JURÍDICA ÀREA ECONÒMICA ÀREA 

ADMINISTRATIVA 

CONSELL ASSESSOR 
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ÒRGAN DE GOVERN: EL PATRONAT 

El màxim òrgan de govern  i de representació de la Fundació Privada Tutelar de les Terres de 

l’Ebre és el patronat.  

 

Al llarg de tot l’exercici de l’any 2009 els membres del Patronat han estat: 

 

Presidenta:          Mercè Cid Martínez-Aguado 

 

Vice president:    Santiago Codinachs i Riera 

Secretari :      José M. Agramunt Monllau 

Vocals:      Joaquín Arasa i Cid 

                      M. Paz Rodríguez i Rodríguez 

                      Mercedes Pla i Cid 

                      Luis Poy Chavarria 
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CONSELL EXECUTIU 

Aquest òrgan executiu està format per diversos membres del màxim òrgan de govern, és a 

dir, el Patronat. 

Al llarg de tot l’exercici de l’any 2009 els membres del Consell executiu han estat: 

 Mercè Cid Martínez-Aguado 

Santiago Codinachs i Riera 

  M. Paz Rodríguez i Rodríguez 

 

CONSELL ASSESSORS 

Format pels tècnics i professionals, amb funció de assessorar, reflexionar,estudiar i fer 

propostes sobre les temàtiques que li sotmeti al Patronat o, en el seu cas , el Consell 

Executiu,sense que, en cap cas no pugui prendre decisions que vinculin la Fundació,ni rebre, 

en delegació, facultats que corresponen al Patronat. 
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EQUIP TÈCNIC 

Durant  tot l’exercici del any 2009 l’equip tècnic de la Fundació ha estat composat per, un 

referent tutelar, un auxiliar de tutela, un administratiu comptable i un advocat en serveis.   

La Fundació Privada Tutelar de les Terres de l’Ebre té quatre àrees d’organització i d’execució 

ben definides: 

ÀREA SOCIAL 

És l’àrea encarregada de l’atenció directa a les 

persones tutelades així com de la planificació 

del seu futur. Fa un anàlisi de les necessitats de 

la persona tutelada i cerca alternatives adients 

en funció de les seves característiques i de la 

seva situació. Dintre d’aquesta àrea ens trobem 

el referent tutelar i l’auxiliar de tutela.  

REFERENT TUTELAR:  

Es coordina amb els diferents serveis i recursos (administració, laborals, habitatge..) dels 

tutelats per tal de dur a terme un bon seguiment. També, és el responsable de planif icar el 

futur del tutelat i de buscar la solució més adequada segons les característiques del tutelat i 

la seva situació. 



 

 
 Carretera Tortosa-Aldea -C42- Km7. 43897 Campredó-Tortosa 

Telèfons / Fax 977597505 
Fundació Privada Tutelar de les Terres de l’Ebre.  

Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya núm.2061. NIF: G43761832 

 

 

El referent tutelar també s’ocupa de planificar el futur del tutelat, així com també preveure 

les futures necessitats que puguin sorgir i com donar-los resposta. 

Les accions bàsiques que es duen a 

terme són: 

 Elaborar  el pla de treball individual 

per a cada tutelat, adequat a les 

seves necessitats i objectius a 

aconseguir i treballar. 

 

 Tramitar totes les pensions-ajudes a 

les quals cada tutelat té dret. 

 

 Recollida inicial de les dades necessàries per a l’inventari judicial. 

 

 Informar dels diferents recursos que afectin al tutelat del qual hem assumit la tutela i 

del que això comporta i significa. Això també ho fem amb la família, si el tutelat hi té 

relació. 

 

 Fer reunions mensuals amb els recursos i serveis amb els quals el tutelat participa: 

servei d’acolliment residencial, centre ocupacional,  laborals, de lleure...i seguidament  
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elaborar fitxes d’aquestes reunions. 

 

 Mantenir reunions amb  totes aquelles famílies que mantenen relació amb els tutelats, 

per tal de pactar calendaris de visites... fomentant així la interacció entre família i 

tutelat. 

 

 Acompanyar als tutelats a les citacions al jutjat, al forense, a la fiscalia, als canvis de 

centres... 

 Fer tots els informes socials que des dels jutjats, administració... ens sol·licitin. 

 

 Elaborar un pressupost anual per a cada tutelat així com controlar les despeses del 

tutelat, segons els seus ingressos i pressupost. 

 

 Responsabilitzar-se del servei de 

la cerca de persones 

 

 Donar resposta a les urgències 

dels enterraments i de tots els 

tràmits necessaris 

 

 Promoure iniciatives de 

voluntariat. 
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AUXILIAR DE TUTELA:  

És la qui té el contacte més directe amb les 

persones tutelades. Observa la situació dels 

tutelats, els problemes que puguin sorgir... Per 

això, aquesta figura és la responsable de 

traspassar la informació al referent tutelar de tot 

el que observa tant del tutelat com dels serveis 

els quals el tutelat participa. 

Les accions bàsiques que es duen a terme són: 

 Fer visites als tutelats. 

 

 Fer tots els acompanyaments que requereixi el tutelat: mèdics, revisions de grau, 

CRAM, EVO laboral... 

 

 Comprar roba i regals (tant per aniversaris com per a Nadal) 

 

 Omplir una fixa per cada visita feta així com fer les fitxes sanitàries de cada visita 

mèdica. 

 

 Traspassar la informació extreta dels tutelats al referent tutela. 
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ÀREA JURÍDICA 

És l’àrea que dóna suport a tot allò referent a l’àmbit jurídic. 

Les accions bàsiques que es duen a terme són: 

 Realitzar assessorament a les famílies i professionals  sobre la incapacitació, 

testament, institucions tutelars... 

 

 Tramitació de les sol·licituds sobre advocats d’ofici 

 

 Escrits a fiscalia  

 Realitzar tràmits administratius: 

investigació i sol·licitud  de 

documentació (notàries i registres 

civils i de la propietat),per 

comprovar la inscripció  de la 

declaració d’incapacitat, dipositar 

els comptes anuals, conèixer la 

situació patrimonial dels tutelats, 

formalitzar les transmissions “inter 

vivos” i “ mortis causa” ... 
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ÀREA ECONÒMICA 

És l’encarregada de portar la gestió econòmica de la pròpia fundació i de les persones 

tutelades. 

Les accions bàsiques que es duen a terme referents a la fundació són: 

 Gestionar el pressupost de l’entitat. 
 

 Dur la comptabilitat diària. 
 

 Elaborar els comptes anuals. 
 

 Elaborar les memòries i llibres de comptabilitat pel Protectorat de Justícia. 
 

 Fer la gestió  administrativa  de les donacions. 
 

 Gestió de la tresoreria. 
 

 Arxivar i controlar els documents. 

Les accions bàsiques que es duen a terme referents a les persones tutelades són: 

 Elaborar inventari de béns 
 

 Cercar alternatives d’inversió, si s’escau,  del patrimoni mobiliari i del patrimoni 

immobiliari. 
 

 Control d’ingressos i despeses. 
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 Liquidar impostos. 
 

 Rendir anualment  els comptes al jutjat. 
 

 Elaborar un pressupost anual per a cada tutelat així com controlar les despeses del 

tutelat, segons els seus ingressos i pressupost. 

 

ÀREA ADMINISTRATIVA 

És l’encarregada de donar suport administratiu a les altres tres àrees: 

Les accions bàsiques que es duen a terme són: 

 Preparació d’inventaris judicials inicials. 
 

 Reunions d’equip multidisciplinari. 
 

 Despatxar la correspondència. 
 

 Supervisar els expedients de pensions. 
 

 Tramitació de les pensions. 
 

 Tasques pròpiament administratives: respondre telèfon, arxiu, registre de 

correspondència, escrits...... 
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LES DADES 

Persones ateses 2009 

Tuteles 29 

Defensors Judicials 11 

Valoració 6 

Acollida 5 

Total: 51 
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Servei d'assessoria sòcio - jurídica 2009 

Assessorament a  famílies 33 

Procediment incapacitat 43 

Nomenaments de tutor 25 

Assessorament  testamentari - notarial 14 

Consultes varies 65 

Total: 147 

Assessorament a  professionals 18 

Procediment incapacitat 26 

Nomenaments de tutor 19 

Assessorament testamentari - notarial 12 

Consultes varies 30 

Total: 87 
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VOLUNTARIS 

El voluntariat  té un paper clau en el programa 

d’oci i de lleure de la Fundació ja que el programa 

del voluntariat està lligat directament amb el 

programa d’oci de la nostra entitat, dirigit a 

persones amb discapacitat intel·lectual, amb el fi 

de què els voluntaris/es siguin partícips en totes 

les activitats programades, i d’aquesta manera, 

conjuntament amb la resta dels professionals, 

formen un equip de treball interdisciplinari amb 

un objectiu comú: millorar la qualitat de vida de  

les persones en discapacitat. 

D’altra banda, cal esmentar que mitjançant l’acció del 

voluntariat, aquest realitza aprenentatges socials: coneix la 

realitat de les persones amb discapacitat i gent gran, viu 

amb elles les seves dificultats i progressos, comparteix i 

intercanvia opinions, sentiments,... 
 

La manera en la que des de la nostra perspectiva entenem 

al voluntariat està lligada a la manera en la que entenem 

conceptes com solidaritat, llibertat, justícia i compromís. 

El voluntari es l’expressió d’aquests i altres valors, es el 

compromís per viure i ajudar a viure normalment, des de la 

consciència de la injustícia fins l’esforç d’una ètica 

alliberadora. 
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SORTIDES I ACTIVITATS 

La Fundació, anualment, realitza dues diades 

lúdiques. Una es realitza a principi d’any i l’altra a 

l’estiu on l’objectiu principal d’aquestes és reunir 

tots els tutelats, promovent d’aquesta manera la 

participació ciutadana dels tutelats i possibilitar el 

coneixement mutu entre ells. Amb això es pretén 

millorar la qualitat de vida de tots els nostres 

tutelats. 

A part d’aquestes sortides lúdiques anuals, 

la Fundació organitza diverses sortides a 

l’any enquadrades amb les seves dues 

àrees d’actuació: Gent Gran i discapacitats 

intel·lectuals.  

Aquest any la sortida d’hivern es va realitzar 

al restaurant de l’Encanyissada a Deltebre 

el dia 2 de gener amb la participació de 23 

persones.  
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El dia de Sant Jordi juntament amb els joves de la 

entitat vam anar a fer un àpat al restaurant del Parc i 

seguidament a fer un vol pels carrers de la ciutat. 

També el 6 de Maig es va celebrar la sortida de gent 

gran al restaurant de la Masada on van assitir 13 

persones,  la gran majoria de mobilitat reduïda. 

 

 

El 22 de juny, des del l’Hospital de la Santa Creu, es va 

organitzar una jornada lúdico festiva per celebrar Sant 

Joan on aprofitant la festa, la Fundació Tutelar de les 

Terres de l’Ebre hi va assistir. 
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El 26 d’Agost es realitza la sortida d’estiu anual 

al “Piscolabis les Delícies” a Sant Carles de la 

Ràpita on van assistir més de 33 persones. 

El 10 de Juliol es va anar a sopar al restaurant 

“El Llaüt” tots els joves de l’entitat i després a 

fer un tomb pels pubs de Tortosa.  

El 22 d’Octubre la FTTE es va organitzar un 

dinar de germanor a l’Hospital de la Santa Creu amb la gent gran de l’entitat. Seguidament 

vam comptar amb la presència d’un animador que ens va amenitzar la festa.  

D’altra banda, pel que fa a les activitats 

realitzades els joves de la Fundació Tutelar de 

les Terres de l’Ebre han participat en un 

projecte social anomenat Punt Omnia, d’accés 

a les noves tecnologies de la informació i  la 

comunicació promovent d’aquesta manera 

l’accés normalitzat als recursos oferts per la 

societat. 
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DATES ASSENYALADES: ANIVERSARIS I SANTS 

  Aniversaris Sants 

Maria Mendieta 20/01/1951 15 d’Agost 

Jesús Mendieta 20/01/1951 1 de Gener 

Teresa Mossegui 06/10/1942 15 d’Octubre 

Juan Mola 08/05/1949 24 de Juny 

Manolo Curto 23/04/1950 1 de Gener 

Domingo Trilla 13/03/1922 4 d’Agost 

Susana Estela Serrano 25/05/1979 11 d’Agost 

Miguel Moliné 05/09/1935 29 de Setembre 

Jordi Beltran  14/03/1981 23 d’Abril 

Júlia Rocabert 28/11/1928 22 de Maig 

Francisco Ayats 27/05/1918 4 d’Octubre 

Xavi Sabaté 21/05/1988 3 de Desembre 

Carmen Ruiz 09/08/1977 16 de Juliol 

Celestino Garcia 07/06/1937 5 de Novembre 
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 Aniversaris Sants 

Xavi Sol Clua 26/08/1969 3 de Desembre 

Antonio Muñoz 06/01/1917 13 de Juny 

Maria López 21/01/1932 15 d’Agost 

Maria Brull 15/12/1924 15 d’Agost 

Alberto J.Navarro 30/05/1967 15 de Novembre 

Joaquim Guimerà 03/11/1941 26 de Juliol 

Eugeni Guimerà 08/08/1946 13 de Juliol 

Joan Balagué 04/04/1934 24 de Juny 

Mª Jesús Navarro 13/04/1954 1 de Gener 

Lourdes Ferrer 26/05/1970 11 de Febrer 

Remedios Lange 21/03/1934 15 d’Agost 

Jaume Subirats 30/07/1966 25 de Juliol 

Josefa Gas 16/01/1948 19 de Març 

Ana Fernandez 30/06/1965 26 de Juliol 

Teresa Solé 15/06/1914 15 d’Octubre 
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Celebracions dels aniversaris  de Xavi Sol i 

 Mª Carmen Ruiz a la sortida de l’estiu. 

 

 

 

 

Celebració de l’aniversari de Manolo Curto a la 

sortida de Sant Jordi al “Restaurant del Parc”. 
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 Entrega de presents 

 per sants i aniversaris 
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Per últim, recordem a les persones que ens han deixat durant aquest últim any: 

José Luis Benítez Ballesteros. 

Ignasi Querol Pla. 

 José Parra Hernández. 

Encarnación Audí Bordera. 
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COL·LABORADORS 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TOTS ELS COL·LABORADORS QUE HAN REALITZAT 

DONATIUS DURANT L’ANY 2009 

  


