FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR SANTA MARIA DE COMABELLA
CRONOLOGIA HISTÒRICA
La Fundació Privada Tutelar Santa Maria de Comabella fou creada el 22 de juny de l’any 1994, sent
la Fundació AMPANS l’entitat promotora de la mateixa, per donar resposta a la necessitat de tutela
legal dels seus usuaris. Posteriorment, s’ha obert a altres entitats socials que treballen en l’{mbit de
la salut mental i les persones grans incapacitades.
El servei de tutela està dirigit a les persones que es troben incapacitades legalment , preferentment
residents a la Catalunya Central. La Fundació desenvolupa les funcions de tutor, a petició familiar en
previsió d’un empitjorament o desemparament de la persona, o bé mitjançant l’assignació de
tuteles de la Unitat de Tuteles de la Subdirecció General de Gestió de Recursos, Direcció General de
Protecció Social de la Generalitat de Catalunya, en el moment que l’autoritat judicial competent fa
una resolució proposant que la Fundació exerceixi les funcions de tutor.
Des de la primera tutela de l’any 1999, s’ha experimentat un creixement notable fins arribar a les
120 tuteles actuals. En el decurs d’aquests anys s’han tutelat més de 150 persones, de les quals 31
han causat baixa.

INFORMACIÓ ORGANITZATIVA
ORGANIGRAMA DE L’ENTITAT:
PATRONAT
La Fundació Privada Tutelar, és una entitat sense ànim de lucre regida per un Patronat, el qual
vetlla pel compliment de la missió de l’entitat que es centra en preservar la qualitat de vida i
garantir tots els drets de persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o gent gran
incapacitada en règim de tutela, curatela, i defensa judicial o qualsevol altre figura prevista en la
Llei 25/2010, de 29 de juliol, del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya. Està inscrita al registre de
Fundacions de la Generalitat de Catalunya des de l’any 1994.
Membres del Patronat








President - Sr. Sebastià Catllà i Calvet
Tresorer - Sr. Baltasar Corrons i Graells
Secretària - Sra. Maria Rosa Ballarà i Ferrer
Vocal - Sr. Pere Bonet i Dalmau
Vocal - Sra. Maria Bosch i Gall
Vocal - Sra. Imma Canals i Fontanet
Vocal - Sr. Albert Masfret i Pusó

Funcions del Patronat
El Patronat exercirà la representació, govern i administració de la Fundació a títol legal.
Forma d’elecció del Patronat
a) 2 membres seran escollits pel Patronat de la Fundació Ampans
b) 5 membres més seran designats pel patronat sortint entre aquelles persones de reconegut
prestigi professional i/o representants d’entitats que desenvolupen la seva activitat dins el
territori on la Fundació dur a terme les seves activitats, preferiblement en el camp dels
col·lectius protegits per la Fundació

GERENT
Laura Vilagrà Pons
La Gerent gaudeix de les atribucions executives i d’administració general de l’entitat que li siguin
atorgades pel Patronat. Podrà participar, quan se la requereixi, a les reunions del Patronat

PRINCIPAL NORMATIVA EXTERNA A LA QUÈ ESTÀ SUBJECTE LA FUNDACIÓ
Relacionada amb la forma jurídica de la Fundació
- Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques
- Acord del 20 de novembre de 2003, del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel
que s’aprova el codi de Conducta de les Entitats sense {nim de lucre per a la realització d’inversions
temporals
- Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels inventius
fiscals del mecenatge
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la Informació Pública i Bon Govern
- Llei 21/2014, de 29 de desembre del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l’activitat de
les associacions declarades d’utilitat pública

Relacionada amb la missió
- Convenció Internacional de Nacions Unides, de desembre de 2006, sobre els Drets de les persones
amb discapacitat
- Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària
- Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
General de Drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social
- Llei 25/2010, del 29 de juliol, del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i
família

Com entitat prestadora de serveis de la Cartera de Serveis Socials
- Llei 12/2007 d’1 d’octubre, pel qual s’aprova la cartera de Serveis Socials 2010-2011
- Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de Serveis Socials
- Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996

PRINCIPAL NORMATIVA INTERNA
- Estatuts
- Codi d’ètica. En procés de revisió per part del patronat, podeu consultar el vigent a la nostra web.
- Mapa de processos

PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ
- Pla estratègic

____________________________________________________________________________________________________________

Per tal de continuar el camí de creixement que actualment experimenta l’entitat, tant a nivell de
tuteles com de qualitat en l’atenció, la Fundació es planteja els següents objectius:
Objectius generals
1.
2.
3.

4.

Garantir una protecció integral de la persona (personal, patrimonial i entorn social),
buscant el major nivell de benestar de les persones amb la capacitat d’obrar modificada
Promoure l’autonomia personal i la qualitat de vida dels tutelats
Donar a conèixer les diferents figures de tutela que desenvolupa la Fundació per tal de
donar protecció i acompanyament a persones amb Discapacitat Intel·lectual, salut mental i
deteriorament cognitiu
Establir aliances amb els actors més rellevants del territori.

Objectius específics
1.
2.
3.
4.

Oferir a les famílies, representants o autoritat judicial competent, una solució de confiança
a la preocupació sobre el futur dels col·lectius objecte de la Fundació, quan ho precisin.
Assesorar i col·laborar a les famílies o representants sobre l’adopció de mesures de
protecció, presents o futures
Afavorir una intervenció integral mitjançant plans d’atenció individuals
Sol·licitar subvencions i recursos territorials que impliquin la millora de qualitat de vida
dels tutelats

5.
6.

Ampliar l’abast del projecte Cohousing, propi de la Fundació
Continuar promovent la figura de Delegat Tutelar mitjançant xarxes socials i mitjans de
comunicació
7. Desenvolupar mitjans de comunicació propis de la Fundació Tutelar
8. Fer difusió de l’existència i de les funcions de la Fundació al Bages, per tots els mitjans de
comunicació (xarxes clàssiques, xarxes socials, amb contactes i xerrades en col·legis
professionals, etc...).
9. Participar a la revista “AMPANS es mou” en matèria d’incapacitació i tutela.
10. Realitzar accions de Benchmarking.

IMPACTE SOCIAL
IMPACTE ANUAL

EQUIP HUMÀ
10 persones amb contracte indefinit amb formació superior o formació
professional en l’àmbit social i econòmic

PATRONAT

ÀREA JURÍDICA

GERÈNCIA

ÀREA ECONÒMICA
RESPONSABLE

ÀREA SOCIAL
RESPONSABLE

SERVEI PRETUTELA

REFERENT TUTELAR

comptable

REFERENT TUTELAR

AUXILIAR TUTELAR
(1/2)

Suport social
Impacte a la societat
1 Persona en pràctiques
4 Voluntaris/es
28 Proveïdors
10 Impactes mitjans de comunicació
7 Centres visitats

ADMINISTRTIU

MEMÒRIA D’ACTIVITATS
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

VOLUNTARIAT
Delegat tutelar
Vols fer de voluntari a la nostra Fundació? Omple el formulari o contacta’ns a
voluntariat@ampans.cat i t’informarem
Comparteix el teu temps amb persones que et necessiten. Estableix una relació solidària amb una
persona tutelada, visita-la, convida-la a passar un dia amb la teva família o aneu junts al cinema.
Acompanyant-la i donant-li suport promouràs la inclusió i viuràs una història d’amor única.

ALIATS I COL·LABORADORS









AMPANS
Residències de gent gran
Althaia
Serveis Socials Municipals
Ajuntaments
Departament de Treball, Afers Socials i famílies
Departament de Justícia
Departament de Salut

INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I ESTADÍSTICA




DADES ECONÒMIQUES (+ subvencions concedides)
INFORME AUDITORIA COMPTES ANUALS
RETRIBUCIONS PERCEBUDES MÀXIMS RESPONSABLES

Els càrrecs del Patronat no són retribuïts.

