El present document s’elabora en compliment el que es disposa la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern. L’article 4 inclou dins de l’àmbit d’aplicació
d’aquesta llei, les entitats privades que perceben subvencions o ajuts
públics.
Per a complementar la informació podeu accedir al nostre web:
www.fundaciolacetania.org
I.- ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL I ESTRUCTURA
ORGANITZATIVA
1.- Naturalesa jurídica i normativa reguladora.
Per mitjà d’escriptura autoritzada pel Notari Francisco Arriola Garrote
en data 13 de juliol de 1990 i tenint com a membres fundadors la
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa, l’Institut Lacetània i
la Patronal Metal·lúrgica del Bages, es va constituir la “Fundació
Lacetània”.
La Fundació Lacetània es troba subjecte a la legislació que dicti la
Generalitat de Catalunya en matèria de Fundacions, que actualment és
la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurídiques (DOGC núm. 5123, de 02-05-2008, p.
34378-34424).
2.- Finalitats de la Fundació.
D’acord amb l’article 2 dels estatuts de la Fundació, constitueixen les
finalitats de la Fundació limitada total o principalment al territori de
Catalunya: a) L’arrelament dels estudis de formació professional que
s’imparteixen als instituts adherits a la Fundació Lacetània. b)
Fomentar una estreta col·laboració del món econòmic i empresarial de
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la Comarca amb els instituts adherits. c) Col·laborar amb els instituts
adherits per actualitzar els ensenyaments i els materials didàctics que
necessiten, d’acord amb la constants innovació tecnològica i amb les
necessitats de la demanda laboral. e) Fomentar una bona relació entre
els alumnes de cada especialitat de l’Institut i els sectors professionals.
f) Promoure la col·laboració entre els instituts i les institucions que
vetllen pel reciclatge professional i la innovació tecnològica de les
empreses. g) Orientar els joves cap a la formació professional. h)
Organitzar activitats formatives tècniques per a contribuir a la millora
professional dels treballadors de la comarca, tot i aprofitant els centres
especialitzats en aquesta àrea de la formació. a) Promoure la instal·lació
de laboratoris, tallers, centres d’investigació i recerca i centres de servei
que permetin la seva utilització per part de les empreses, dels
professionals, dels professors i dels alumnes dels instituts adherits i
també de les entitats Públiques i privades dedicades als reciclatges
professionals. i) Estudiar la implantació de noves especialitat, mòdols
professionals o canviar les existents en funció de les necessitats
econòmiques de la comarca i les fluctuacions del mercat de treball. j)
Desenvolupar, en general la formació i el reciclatge professionals.
Per a més informació sobre les activitats de la Fundació Lacetània
podeu consultar el document annex Memòria d’activitats 2013-2014.
3.- Estructura organitzativa.
Els òrgans de govern de la Fundació són: el Patronat i la Comissió
executiva.
3.1.- Patronat
El Patronat, a part de les funcions que té per disposició legal, també
reté les següents funcions: Col·laborar amb els instituts adherits i
relacionar-se amb altres organismes o entitats que actuïn o tinguin a la
comarca sobre Formació Professional. - Organitzar trobades entre
professionals, empreses del món industrial, comercial o professorat dels
instituts adherits. - Contactar amb tots els organismes de
l’administració, que d’una o altra manera, intervenen o poden intervenir
en l’ensenyament i l’educació professional, sigui reglat o no. - Portar a
terme totes les activitats, convenis, etc. que calgui, a fi d’aconseguir els
objectius que es proposa la fundació i amb l’objecte de donar resposta a
les necessitats que té plantejades i tindrà en un futur la nostra
comarca, en el camp de la Formació professional.
Són membres del patronat:
President: Sr. Pere Casals i Perramon
(President de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa).
Sots-president 1er: Sr. Francisco J. Fernández i Alvárez
(Director de l’institut LACETANIA).
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Sots-President 2on: Sr. Xavier Perramon i Ferran
(President de la Patronal Metal·lúrgica del Bages).
Secretari: Josep Gràcia i Casamitjana
(Secretari de la Cambra oficial de Comerç i Indústria de Manresa).
Sots- Secretari: Sra. Olga Asensio i Soler
(nomenat pel Patronat, a proposta de la comissió executiva).
Interventor: Sr. Joan Maria Vidal
(representant de l’institut LACETANIA).
Vocals designats i/o representació d’institucions i entitats:
Sra. Sílvia Gratacós Gonzàlez (Ajuntament de Manresa).
Sra. Sònia Diaz (Consell Comarcal del Bages)
Sra. Montserrat Sala Casanovas, Sr. Llorenç Juanola Foixenc i
Sr. Jordi Tragant Mestres de la Torre (Cambra Oficial de Comerç i
Indústria de Manresa).
Sra. Olga Asensio i Sr. José Maria Férez (Institut Lacetània)
Sr. Marc Vidal Castelló (Patronal Metal·lúrgica del Bages)
Sr. Joan Antoni López (Escola Universitària Politècnica de Manresa)
Sr. Lluís Vidal Sixto Orozco (Comissions Obreres)
Sra. Cecília Duarri (Instituts públics de Manresa)
Sra. Anna Vila (Instituts públics de la resta del Bages)
Sr. Antoni Cornudella Companys (Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya).
Sra. Montserrat Torras Galí (Pimec Petita i Mitjana Empresa de
Catalunya)
Sr. Ramon Roig Camprubí (Fapaes)
3.2. Comissió executiva.
La comissió executiva és l’òrgan executiu, d’actuació col·legiada, estarà
format per un màxim de 8 persones elegides pel propi Patronat d’entre
els seus membres, les quals, junt amb el Sots-president primer i Sotssecretari, es reuniran mensualment durant tot el curs escolar per tal
d’estudiar, preparar i fixar les qüestions que hagin d’ésser debatudes
pel Patronat, així com portar a terme les accions que, d’acord amb el
Patronat, siguin necessàries per complir els objectius de la Fundació
Sr. Francisco J. Fernández– President Comissió Executiva -.
Sra. Olga Asensio– Secretària Comissió Executiva -.
Sr. Joan Canyadell (Gerent)
Sr. Ana Vilà
Sr. Cecília Duarri
Sra. Montse Sala
Sr. Marc Vidal
Sr. Joan Maria Vidal
Sra. José Maria Férez
Sr. Jordi Tragant
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3.3. Centre de Formació Pràctica (CFP).
L’any 2001 i amb la voluntat d’un conjunt d’institucions i empreses de
dotar la comarca del Bages d’un centre de formació pràctica de
referència per al sector del metall, la Fundació Lacetània va crear el
Centre de Formació Practica (CFP). Els ens promotors del Centre de
Formació
Pràctica
foren:
Ajuntament
de
Manresa,Caixa
Manresa,Cambra de Comerç de Manresa, Fundació Lacetània, Patronal
Metal·lúrgica i PIMEC - Petita i Mitjana Empresa de Catalunya-.
La finalitat essencial del Centre de Formació Pràctica és oferir formació
especialitzada i qualificada, vinculada a les àrees de creació de
producte, fabricació mecànica, manteniment, automatismes i
verificació, en el sector del metall.
Aquest ens disposa de certa autonomia organitzativa, que es concreta
amb l’existència d’una Comissió executiva pròpia. La comissió executiva
del CFP està integrada pel seu president que serà el president de la
Patronal Metal·lúrgica del Bages, pel seu secretari que serà el secretari
del Patronat de la Fundació, pel Gerent de la Fundació, així com pels
vocals representants de cada una de les institucions que formen part
del Patronat de la Fundació i tres més d’entre les empreses signants del
conveni de gestió i finançament a més d’un representant de les
organitzacions sindicals del Bages.
Els membres de la comissió executiva del CFP són:
Sr. Xavier Perramon – President - (Patronal metal·lúrgica)
Sra. Sílvia Gratacós (Ajuntament de Manresa)
Sra. Esther Hernàndez (Cambra de Comerç de Manresa)
Sr. Jaume Barniol – Gerent – (Institut Lacetània)
Sr. Sergi Gonfaus (Patronal Metal·lúrgica
Sra. Mercè Torras (PIMEC).
Sr. Joan Antoni López (UPC Manresa)
Sr. Lluís Vidal Sixto (CCOO)
Srs. Sebastià Catllà i Vicenç Mauri – assessors -.
Sra. Gemma Moreno – Directora CFP-.
Sr. Jordi Serra – INOXFORMA, SL -.
Sr. Marc Clotet – MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SOLÀ, SL -.
Sr. Josep Pujol – MAQUINÀRIA PARA EL PULIDO AUTOMÀTICO, SA -.
3.4. Instituts i empreses col·laboradores.
a) Instituts d’ensenyament.
Els instituts d’ensenyament que s’han adherit a la Fundació Lacetània
són:
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Institut Lacetània de Manresa
Institut Guillem Catà de Manresa
Institut Lluís de Peguera de Manresa
Institut Pius Font i Quer de Manresa
Institut Mig-Món de Súria
Institut Llobregat de Sallent
Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada
Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet
Escola d’Art de Manresa
Institut Gerbert d’Aurillac de Sant Fruitos de Bages
Institut Cal Gravat de Manresa
Els instituts de Manresa i els instituts de la resta de la comarca del
Bages tenen la potestat de designar un representant en el patronat de la
fundació.
b) Empreses-Institucions col·laboradores del CFP.
Les institucions i empreses col·laboradores inicialment en la constitució
del Centre de Formació Pràctica són:
AFM SA, Automoviles Utilitarios SA, Col·legi d’enginyers tècnics
industrials de Manresa, Construcciones Mecánicas de Manresa SL,
Construcciones Mecánicas Solpey SL, DAYCO Europe Automotive SL,
Deseuras SA, Dinamic Laser SL, Disseny Estudi i Mecanització SL,
Engranajes especiales SA, Fontime SL, Funderia Condals SA, Gear
Solutions ES SL, Gestamp MetalBages SA, Getsa CB, Industria y
Control Montaner SL, Inoxforma SL, Inoxtop SA, Mapro Sistemas de
Ensayo SA, Maquinària Agrícola Solà SL, Maquinaria para el Pulido
Automático SA, Masats SA, Matribages SL, Maxion Wheels España SL,
Mecánica Vilaró SL, Molins Distribucions Tècniques SL, Mútua
Intercomarcal, Oliva Torras SA, Pirelli Neumàticos SA, Productos
Metálicos del Bages, SL, CCOO del Bages, Talleres Ratera SA,
Tecniacero SA, Téknia Manresa SL, Rius Clapers SA, Vilardell Purtí SA.
3.5. Administració i personal.
La fundació compta amb els següents òrgans d’administració i/o
assessorament:
Gerent, un representant de l’ Institut Lacetània. Sr. Jaume Barniol.
Assessor fiscal i comptable, tutor tècnic de l’ Institut Lacetània.
Coordinador de Pràctiques, membre de l’equip directiu de l’Institut
Lacetània
Secretaria, tutor tècnic de l´Institut Lacetània
El personal laboral de la Fundació es composa de:
Directora del CFP, Emma Moreno Puy
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Administratius/ives, tres persones amb contracte laboral
Formadors i resta personal, Victor Orrit, Jordi Cuadros, Xavier
Martinez, Marcel Masnou i Dani Montero.
Els membres dels òrgans de Govern de la Fundació – patronat, comissió
executiva, comissió executiva CFP, Gerent i assessors no laborals -, NO
perceben cap tipus de retribució per a l’exercici del seu càrrec.
El personal laboral de la Fundació es composa de 10 persones: 8
vinculades directament al CFP amb el desglòs de Directora,
Administrativa i 6 Docents-Formadors; i 2 administratives més amb
funcions genèriques pel conjunt d’activitats de la Fundació. A les
persones vinculades directament al CFP se’ls aplica el Conveni
Col·lectiu de Formació no reglada i la resta de personal es troba sotmès
al Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos.
Les retribucions brutes anuals del personal durant l’exercici 2013-2014
han estat de: 352.847,28 € .

II.- GESTIÓ ECONÒMICA PRESSUPOSTÀRIA.
Els exercicis econòmics anuals coincideixen amb els cicles escolars i
comencen l’u de setembre i acaben el trenta-u d’agost de cada any. El
darrer exercici econòmic tancat es correspon amb l’exercici 2013-2014.
Per a més informació consulteu els documents annexos: Balanç de
Situació 2013-2014 i Compte de Resultats 2013-2014.
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III.- CONVENIS i SUBVENCIONS ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES –
FONS PÚBLICS.
1.- Aportacions en qualitat de patrons.
Alguns patrons que són ens públics realitzen aportacions econòmiques
compromeses per les diferents institucions, que s’aplicaran al
finançament dels projectes de modernització presentats pels Instituts
Quercus, Guillem Catà, Lacetània, Llobregat. Durant l’exercici 20132014, els ens públics que van realitzar aportacions d’aquest tipus foren:
Consell Comarcal del Bages
Ajuntament de Manresa

1.845,95 €
1.845,95 €

2.- Subvencions CFP.
En règim de pública concurrència i per a l’exercici en curs, el CFP li han
estat concedides les següents subvencions:
Servei d’Ocupació de Catalunya
Exercici 2014
Convocatòria: FOAP 2014
Núm. exp: 14/FOAP/248/0112142
Subvenció atorgada: 216.223,50 €
Subvenció per a la realització del següents cursos: a) Preparador programador
màquina eina amb CNC. 1141 hores, 101.061 €; b) Muntatge i posada en
marxa de bens d’equip. 690 hores, 58.027,50 €; i c) Disseny de productes de
fabricació mecànica. 680 hores, 57.135 €.

Convocatòria: F&I 2014
Núm. exp: 14/ATCC2/238/0105062
Subvenció atorgada: 158.196,00 €
Subvenció per a la realització dels següents cursos: a) Preparador
programador màquina eina amb CNC. 1141 hores, 101.061 €; i b) Disseny de
productes de fabricació mecànica, 57.135 €

Consorci de Formació Contínua
Exercici 2014
Expedient formatiu: CS20140084 a través de la Unió Metal·lúrgica
(UPM)
Pressupost: 17.496 €
Contracte Programa Estatal (Sector Metal·lúrgic)
Expedient: F20140233AA a través de la Unió Metal·lúrgica (UPM)
Pressupost: 40.000 €
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Diputació de Barcelona a través de l’Ajuntament de Manresa
Exercici 2014
Curs CNC i Fabricació Mecànica Subvenció atorgada: 32.000 €
La meritació i cobrament efectiu de les subvencions atorgades resta
condicionat al compliment dels requisits de cadascuna de les seves
bases reguladores.
3.- Altres subvencions.
Premis Lacetània (edició 2014).
Ajuntament de Manresa. Import concedit 429,12 €.
Consell comarcal del Bages. Import concedit 429,12 €
Projecte Puntal – exercici 2014 -.
Ajuntament de Manresa. Import concedit 3.000 €
Cursos reciclatge de professors – estiu 2014 -.
Departament d’Ensenyament. Import concedit 9.000 €
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