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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2020

Realitats i horitzons
La Fundació Privada STS, actualment Fundació Colisée, és una fundació privada catalana,
d’iniciativa social i sense afany de lucre. Té per objecte general la promoció i gestió de serveis
d’atenció sanitària i social, amb una llarga experiència d’atenció en centres sociosanitaris,
residències, atenció domiciliaria, vivendes amb serveis i transport sanitari.
Es va constituir l’any 2005 des del Grup Empresarial STS amb l’objectiu de promocionar i
gestionar serveis d’atenció sanitària i social per a persones grans, disminuïts físics i persones
afectades per malalties cròniques.
En virtut d’escriptura d’acords de Fundació (canvi de denominació, trasllat de domicili i
refundició d’estatuts) de 6 de novembre de 2020, atorgada pel Notari José Manuel Vañó Gironés
sota el número 1260 del seu protocol, es va procedir al canvi de nom i domicili de l’entitat
La nostra activitat principal és l’acció tutelar, que es va iniciar amb l’acceptació del primer càrrec
tutelar l’any 2010, tot i que la Fundació compagina l’acció tutelar amb d’altres activitats com la
formació, el suport a la investigació i d’altres accions contemplades en els objectius
fundacionals.
Al 2016 es va donar d’alta el Servei d’Ajuda a Domicili al Departament de Treball i Afers Socials,
iniciant-se els primers serveis al setembre del mateix any.

Missió i Objectius
En l’àmbit tutelar:
La nostra missió dins l’àmbit tutelar és facilitar la protecció i la cura d’aquelles persones
amb la capacitat d’obrar modificada judicialment, que necessiten suport en la gestió de
les diferents àrees de la seva vida, i que no disposen de cap altra persona que se’n pugui
fer càrrec.
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El nostre objectiu principal en l’acció tutelar és el de vetllar i millorar la qualitat de vida
de les persones amb la capacitat d’obrar modificada, que es fonamenta en els principis
de respecte, responsabilitat, competència professional i transparència en la gestió.
Els objectius específics en aquest àmbit són:








Assumir la tutela de les persones mancades de suport familiar per ordre judicial i
vetllar per l’assistència social i la protecció dels tutelats.
Vetllar pel seu benestar, els seus conforts i la seva salut, mantenint en la mesura del
possible les seves xarxes relacionals, els vincles afectius i contactes amb l’entorn tot
potenciant al màxim l’autonomia de les persones tutelades, perquè pugui portar una
vida digna.
Exercir la tutela de forma individualitzada (Pla Atenció Integral), tot oferint una atenció
personalitzada, integral i continuada.
Protegir els interessos personals i patrimonials de la persona incapacitada en el seu
benefici interès, tot defensant els seus drets.
Procurar un servei d’informació sobre les mesures tutelars a familiars i professionals
que ho requereixin.
Coordinar el seguit d’accions necessàries per la millor gestió i acompanyament de les
persones tutelades amb tots els agents socials, judicials i econòmics.


En els altres àmbits de treball de la Fundació:
Els objectius específics que s’estan treballant són:










Impulsar programes de participació de la gent gran en la societat actual, donant
suport a iniciatives i projectes que fan possible una presència activa de la gent gran
en la nostra societat. Fomentar aquesta presència social mitjançant la
conscienciació, la informació, la formació o la promoció.
Organitzar, patrocinar i participar en cursos, seminaris, jornades, tallers conferències
i publicacions per a la gent gran.
Difondre les necessitats i la problemàtica d’aquest sector social, organitzant
esdeveniments , campanyes de publicitat o actes públics que permetin conscienciar
ala població en general i als diferents organismes públics i privats de les necessitats
d’aquest sector.
Convocar premis i beques que tinguin com a finalitat la promoció d’estratègies per a
la millora de l’atenció a les persones grans, disminuïts físics i persones afectades per
malalties cròniques.
Prestar serveis d’ajuda a domicili per a persones grans, disminuïts físics i persones
afectades per malalties cròniques.
Treballar per aconseguir els objectius proposats anualment pel Patronat, dins de
paràmetres de qualitat, eficàcia i eficiència de STS Grup.
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Forma i Fons
La Fundació Colisée treballa des d’una òptica interdisciplinar, amb la participació d’un conjunt
de professionals amb l’objectiu de poder realitzar un abordatge integral de totes les activitats
que es desenvolupen vetllant sempre en el benestar i l’atenció a les persones grans, disminuïts
físics i persones afectades per malalties cròniques .
El màxim òrgan de govern és el Patronat, a qui corresponen les tasques principals de
representació, vetlla i seguiment del compliment de la Carta Fundacional i dels objectius que
allí es contemplen.
L’Organització s’estructura en tres àmbits ben diferenciats: l’àrea social, l’àrea jurídica i l’àrea
de gestió.

3

DocuSign Envelope ID: 51C90903-CADF-4D46-B65D-E69B069A36AC

La Gerència
La tasca pròpia de la gerència es harmonitzar els interessos, competències i processos entre
les diferents àrees operatives, tenint clar la finalitat última del treball a desenvolupar que és la
protecció dels fins fundacionals.
Es responsabilitza de la gestió dels recursos humans, la formació i els programes de voluntariat,
i de cercar els recursos econòmics necessaris per al desenvolupament dels diferents programes
d’actuació. Des d’aquí també es coordinen i gestionen les accions de comunicació i difusió de
la Institució.
L’Àrea Social
Des d’aquesta àrea s’estableixen les línies de treball per a la definició dels projectes a realitzar
des de la Fundació.
L’Àrea de Gestió
Des d’aquest àrea es realitza l’administració econòmica del patrimoni i la gestió dels ingressos
i despeses de la Fundació
L’Àrea Jurídica
Aquesta àrea vetlla per al compliment legislatiu i la correlació de les activitats realitzades amb
els diferents fins fundacionals de la Fundació.
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2020
Àrea Serveis Tutelars
Univers tutelar
Els beneficiaris seran aquelles persones que reuneixin alguna de les condicions següents:


Ser major de 55 anys i estar legalment incapacitat per l’autoritat judicial competent, o
estar pendent d’iniciar o finalitzar un procés de modificació de la capacitat d’obrar.



Ser menor de 55 anys amb patologies neurodegeneratives i estar legalment incapacitat
per l’autoritat judicial competent, o estar pendent d’iniciar o finalitzar un procés
modificació de la capacitat d’obrar.

Serveis tutelars oferts per la Fundació


Servei d’informació i atenció a aquelles persones que, per ser familiars o professionals,
puguin tenir en el seu entorn persones afectades d’una possible incapacitat.



Orientem i assessorem persones o familiars que tinguin càrrecs tutelars o que es trobin
en procés o en situació d’iniciar un procediment d’incapacitació.



Serveis pretutelars: supervisió i acompanyament en tot el procés previ a la incapacitació
de la persona. Gestió de mesures cautelars (defensor judicial i administrador provisional).



Serveis tutelars: tenim cura integral de la persona:
 Suport i vetlla social
 Gestió patrimonial
 Seguiment judicial
 Coordinació i col·laboració professionals
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Organització tutelar
L’Àrea Social
Des d’aquesta àrea s’estableixen els lligams directes de seguiment, suport i vetlla a les persones
tutelades. Els eixos principals de treball són l’elaboració, seguiment i avaluació del Pla individual
d’atenció (PIA) i l’atenció directa, que es desenvolupen mitjançant les figures del referent tutelar
i l’auxiliar de tuteles.


Referent tutelar: és el professional que emprant les eines de coordinació i seguiment
tècnic, gestiona els diferents recursos emprats o necessaris per a donar solució a les
necessitats de la persona tutelada. Vetlla, acompanya, gestiona, i assessora el tutelat
sobre els tres eixos (social, econòmic i sanitari) de la vida del tutelat. És també el
responsable de dissenyar el PIA, adaptar-lo a les noves necessitats i preveure les que
puguin sorgir en un futur.



Auxiliar de tuteles: és el professional, que seguint les orientacions del referent tutelar,
manté el contacte més directe i regular amb els tutelats per informar de la situació
d’aquest. Traspassa al referent tutelar tota la informació que rep de la persona tutelada
i/o dels professionals dels recursos i la registra en el paquet informàtic de seguiment
tutelar Fundagest.

Actualment disposem d’una referent tutelar i de tres auxiliars de tutela.
L’Àrea de Gestió
Des d’aquest àrea es realitza l’administració econòmica del patrimoni i la gestió dels ingressos
i despeses de les persones tutelades. Aquestes activitats les desenvolupen el comptableadministratiu de la Fundació.
L’Àrea Jurídica
La pràctica dels procediments judicials sobre capacitat determina la intervenció que duen a
terme els serveis jurídics de la Fundació. Si bé és cert que, durant la tramitació del procés és
quan es desenvolupa una tasca més intensa per la seva banda, en l’exercici tutelar, se sol
caracteritzar per un contacte permanent amb els jutjats que coneixen del procediment judicial,
sent per tant els assessors jurídics els responsables del seguiment i coordinació dels mateixos.
Actualment la Fundació disposa de l’assistència jurídica d’una lletrada externa.
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DADES DE LA GESTIÓ TUTELAR DEL 2020

La Fundació ha tancat l’any 2020 amb dades marcades per la situació sanitària derivada del
COVID19

PROGRESSIÓ DE TUTELES. FUNDACIÓ COLISEE
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Durant l’any 2020 la línia de creixement de tutelats ha sofert una davallada motivada
principalment per la situació de pandèmia viscuda
 L’especial incidència viscuda a les residències de gent gran així com la paralització
viscuda en quant als tràmits d’incapacitació als jutjats que ha fet que durant aquest any
pràcticament no s’hagin assumit nous càrrecs ha provocat que el número de baixes hagi
estat superior al d’altes
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Pel que fa a l’organització tècnica:
 S’han realitzat reunions de coordinació interna i externa sobretot durant el primer
trimestre de l’any ja que després, les circumstàncies sanitàries no ho han permès
 S’han realitzat visites als centres residencials i assistències als jutjat, sempre que han
estat possibles i respectant estricament els protocols sanitaris establerts

SORTIDES I ACTIVITATS AMB ELS I LES TUTELADES
Les activitats que es venien realitzant tant en col·laboració amb altres centres com excursions
organitzades per la pròpia Fundació, van quedar suspeses donat que les mesures sanitàries no
permetien la seva realització.

ASSISTÈNCIA DIRECTA ALS TUTELATS
Les auxiliars de tutela donen cobertura d’acompanyament i suport a les persones tutelades. Les
visites als domicilis o residències on es troben s’han hagut de realitzar la majoria de vegades
durant el 2020 per vídeo trucada amb la col·laboració dels professionals dels centres on es
troben. Tan aviat com es van permetre les visites, aquestes es van reprendre tant per fer
acompanyaments al metge com simplement sortides a passejar o fer acompanyaments.
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