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 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 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 
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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 en web la Memòria d’activitats 2017-2018. 

 
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: 
 
Cambra de comerç  

- Sr. Pere Casals Perramon (President). 
- Sr. Llorenç Juanola i Foixench (vocal). 
- Sr. Jordi Tragant i Mestres de la Torre (vocal). 
- Sra. Montserrat Sala i Casanova (vocal). 
- Sr. Josep Gràcia i Casamitjana (secretari). 

Patronal metal·lúrgica del Bages 
- Sr. Xavier Perramon i Ferran (sots-president segon) 
- Sr. Marc Vidal i Castelló (vocal). 
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Institut Lacetània. 
- Francesc Delis i Ramos (sots-president primer). 
- Sr. Xavier Alcántara (vocal). 
- Carme Castel (vocal). 

Ajuntament de Manresa 
- Sra. Cristina Cruz i Mas (vocal). 

PIMEC 
- Sr. Josep González i Àlvarez (vocal). 

UPC 
- Sr. Joan Antoni López i Martínez (vocal). 

Departament Ensenyament 
- Sense nomenament – Vacant -. 

FAPAES 
- Sr. Ramon Roig i Camprubí (vocal). 

Instituts Manresa 
- Sense nomenament –Vacant-. 

Institut Comarca 
- Sense nomenament – Vacant -. 

Consell comarcal del Bages. 
- Sr. Eloi  Hernàndez i Mosella (vocal). 

CCOO 
- Sr. Lluis Vidal Sixto i Orozco (vocal). 

Antiga Fundació Caixa Manresa – Catalunya Caixa. 
- Sense nomenament – Vacant -. 

 
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 Sots-
secretari, 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. Pere Casals Perramon (President). 
- Francesc Delis i Ramos (sots-president primer). 
- Sr. Xavier Perramon i Ferran (sots-president segon) 
- Sr. Josep Gràcia i Casamitjana (secretari). 

 
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 membres promotors del Centre de Formació Pràctica són els següents:  
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AJUNTAMENT DE MANRESA  
CAMBRA DE COMERÇ DE MANRESA  
FUNDACIÓ LACETÀNIA  
PATRONAL METAL·LÚRGICA DE LA CATALUNYA CENTRAL  
PIMEC - PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA  

CAIXA D’ESTALVIS DE MANRESA 

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 així com serveis tècnics especialitzats.  

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. Cristina Cruz (Ajuntament de Manresa) 
Sr. Pere Casals (Cambra de Comerç de Manresa) 
Sr. Xavier Alcàntara – Gerent – (Institut Lacetània) 
Sr. Sergi Gonfaus (Patronal Metal·lúrgica) 
Sra. Josep Gonzalez (PIMEC) 
Sr. Marc Soler (UPC Manresa) 
Sr. Lluís Vidal Sixto (CCOO) 
Srs. Sebastià Catllà i Vicenç Mauri – Assessors  
Sra. Emma Moreno – Directora CFP 
Sr. Jordi Serra – INOXFORMA, SL   
Sr. Laura Macià – INOXTOP, SL 
Sr. Josep Pujol – MAQUINÀRIA PARA EL PULIDO AUTOMÀTICO,  SA  
Sr. Àngel Vilarasau- CETIM 

3.4. Instituts i empreses col·laboradores. 

 
a) Instituts d’Ensenyament. 

 
Els instituts d’ensenyament que s’han adherit a la Fundació Lacetània són: 
 

Institut Lacetània de Manresa 
Institut Guillem Catà de Manresa 
Institut  Lluís de Peguera de Manresa 
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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 del Centre de Formació 
Pràctica són les següents:  
- AFM, SA  
- AUTOMOVILES UTILITARIOS, SA  
- COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE MANRESA  
- CONSTRUCCIONES MECANICAS SOLPEY, SL  
- DAYCO EUROPE AUTOMOTIVE, SL  
- DESEURAS, SA  
- DISSENY, ESTUDI I MECANITZAC., SL  
- ENGRANAJES ESPECIALES, SA  
- PAVER FONTIME, SL  
- FUNDERIA CONDALS, SA  
- GEAR SOLUTIONS ES, SL  
- GESTAMP  
- GETSA, CB  
- HELION TOOLS, 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  
- MECANICA VILARÓ, SL  
- OLIVA TORRAS, SA  
- PIRELLI NEUMÀTICOS, SA  
- PRODUCTOS METÁLICOS DEL BAGES, SL  
- SINDICATS DEL BAGES (CCOO)  
- TALLERES RATERA, SA  
- TECNIACERO, SA  
- TEKNIA MANRESA, SL  
- RIUS CLAPERS, SA  
- VILARDELL PURTI, SA 
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3.5.  Administració i personal.  
 
El personal laboral de la Fundació es composa de: 

 
Directora del CFP: Emma Moreno Puy 
Administratius/ives: Patricia Linares, Eva Franco i Eva Cuadrado  
Formadors i resta personal:  Xavier Martínez, Víctor Orrit, Jordi Cuello, 
Marcel Masnou, Ramón Fernández i Juan Juarez 
 
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 2017-2018 
han estat de: 352.883,55 € . 
 
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 2017-2018. 
 
Per a més informació consulteu els documents annexos: Balanç de 
Situació 2017-2018 i Compte de Resultats 2017-2018.  
 

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. Durant l’exercici 2017-2018, els ens públics que van 
realitzar aportacions d’aquest tipus foren: 

 
Consell Comarcal del Bages 1.845,95 € 
Ajuntament de Manresa  1.845,95 € 
 
2.- Subvencions CFP. 
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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 2017-18 
Convocatòria: FOAP 2017 
Núm. expedient: 17/FOAP/362/0149893 
Subvenció atorgada: 228.100.50 € 

Subvenció per a la realització del següents cursos: 

Cursos 001 a 003 Mecanització per arrencament de ferritja (630 hores) 
Cursos 004 a 006 Mecanització per arrencament de ferritja (630 hores) 
Cursos 007 a 009 Muntatge i posta en marxa de maquinària i béns d’equip 
(730 hores) 
Cursos 010 a 012 Mecanització per arrencament de ferritja (630 hores) 
Curs 013 Treball en equip (30 hores) 

Diputació de Barcelona a través de l’Ajuntament de Manresa. Programa 
OBI. Exercici 2018. Atorgament 100.000 € 

Curs Màquines especials CNC sector planxa (480 hores) 
Curs Operacions auxiliars de Fabricació Mecànica (480 hores) 
Metrologia Tridimensional  (205 hores)  
Desenvolupament projecte pilot d’impartició d’un certificat de 
professionalitat en dual  

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 2018). 
Ajuntament de Manresa. Import concedit 429,12 €. 
Consell comarcal del Bages. Import concedit 429,12 € 

Projecte Puntal – exercici 2018 -. 
Ajuntament de Manresa. Import concedit 000 € 

Cursos reciclatge de professors – estiu 2018 -. 
Departament d’Ensenyament. Import concedit 11.300 € 



BALANÇ ABREUJAT                                          EXERCICI 2018

ACTIU EXERCICI 2018 EXERCICI 2017

A) ACTIU NO CORRENT 215.694,51         276.953,24        

I. Immobilitzat intangible 19.143,79        27.200,52        

1. Concessions administratives

2. Aplicacions informàtiques 19.192,61        27.249,34        

3. Drets sobre béns cedits en ús gratuitament

4. Altres immobilitzats intangibles 48,82 -              48,82 -              

5. Acomptes

II. Immobilitzat material 185.134,05      238.906,85      
1. Terrenys i Construccions 674,84             17.683,17        

2. Instal.lacions maquinària i utillatge 169.196,90      196.172,21      

3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació 6.056,20          27.324,97        

4. Altres immobilitzat material 6.645,51          3.362,33 -         

5. Immobilitzacions materials en curs i acomptes 2.560,60          1.088,83          

III. Inversions immobiliàries -                    -                   

IV. Béns del patrimoni cultural -                    -                   

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg -                    -                   

termini

VI. Inversions financeres a llarg termini 11.416,67        10.845,87        
1. Instruments de patrimoni

2. Crèdits a tercers

3. Valors representatius de deute

4. Altres actius financers 11.416,67        10.845,87        

VII. Actius per impost diferit

B. ACTIU CORRENT 555.768,00         478.795,93        

I. Existències 1.219,95             1.219,95            

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats 521.598,11         456.875,83        

i altres comptes a cobrar

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 47.650,48           21.955,55          

2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades

3. Patrocinadors 42.150,00           

4. Altres deutors 51.391,77           53.883,05          

5. Personal 293,05 -               -                      

6. Actius per impost corrent

7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 380.698,91         381.037,23        

8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini

IV. Inversions financeres a curt termini 461,45                463,33               

1. Instruments de patrimoni

2. Crèdits a tercers 0,08                    1,96                   

3. Valors representatius de deutes -                       -                      

4. Altres actius financers 461,37                461,37               

V. Periodificacions a curt termini 5.596,46             3.134,36            

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 26.892,03           17.102,46          

1. Tresoreria 26.892,03           17.102,46          

2. Altres actius líquids equivalents -                       -                      

TOTAL ACTIU (A+B) 771.462,51         755.749,17        



PATRIMONI NET I PASSIU EXERCICI 2018 EXERCICI 2017

A) PATRIMONI NET 218.921,70         249.028,51        

A-1)Fons propis 196.421,70         242.221,93        

I. Fons dotacionals o fons socials 235.471,00         266.240,92        

1. Fons dotacionals o fons socials 235.471,00         266.240,92        

2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar

II. Fons especial

III. Excedents d'exercicis anteriors 24.018,99 -          6.540,76 -           

1. Romanent -                       -                      

2. Excedents negatius d'exercicis anteriors 24.018,99 -          6.540,76 -           

IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 15.030,31 -          17.478,23 -         

VI. Aportacions per a compensar pèrdues

A2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments 22.500,00           6.806,58            

1. Subvencions oficials de capital -                       6.806,58            

2. Donacions i llegats de capital 22.500,00           

3. Altres subvencions, donacions i llegats

4. Ingressos fiscals a distribuir

B) PASSIU NO CORRENT 101.530,71         137.355,37        

I. Provisions a llarg termini 749,01                749,01               

II. Deutes a llarg termini 100.781,70         136.606,36        

1. Deutes amb entitats de crèdit -                       -                      

2. Creditors per arrendament financer 95.365,15           126.189,77        

3. Altres deutes a llarg termini 5.416,55             10.416,59          

III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini

IV. Passius per impostos diferits

V. Periodificacions a llarg termini

C) PASSIU  CORRENT 451.010,10         369.365,29        

I. Provisions a curt termini -                       -                      

II. Deutes a curt termini 163.221,20         40.394,04          

1. Deutes amb entitats de crèdit 121.218,77         -                      

2. Creditors per arrendament financer 30.824,62           29.914,73          

3. Altres deutes a curt a termini 11.177,81           10.479,31          

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 247.489,56         290.385,85        

1. Proveïdors 370,38                6.798,19            

2. Creditors varis 189.009,52         238.106,30        

3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 25.260,06           16.668,21          

4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Adm. Públiques 32.849,60           28.813,15          

5. Acomptes d'usuari

V. Periodificacions a curt termini 40.299,34           38.585,40          

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 771.462,51         755.749,17        



COMPTE DE PERDUES I GUANYS                                       EXERCICI 2018

         (Deure) Haver

1. Ingressos per les activitats 715.792,16 782.682,98

a) Vendes i prestacions de serveis 266.128,49 265.298,33

b) Ingressos rebuts amb caràcte periòdic 10.130,00 10.911,20

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboracions 32.345,96 11.245,96

d) Subvencions oficials a les activitats 306.383,34 390.168,09

e) Donacions i altres ingressos per a activitats 118.761,37 136.217,42

f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici 0,00 0,00

incorporats al resultat de l'exercici 0,00 0,00

g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts -17.957,00 -31.158,02

2. Ajuts concedits i altres despeses -59.602,52 -93.637,94

a) Ajuts concedits -59.602,52 -93.637,94

b) Despeses per col.laboració i per l'exercici del càrrec de membre de l'organ de govern

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

5. Aprovisionament -44.616,38 -51.367,94

a) Consums i deteriorament d'existències -44.616,38 -51.367,94

b) Treballs realitzats per altres entitats

6. Altres ingressos de les activitats 0,00 491,76

a) Ingressos per arrendaments

b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 491,76

7. Despeses de personal -352.883,55 -361.192,28

8. Altres despeses d'explotació -199.363,22 -216.158,81

a) Serveis exteriors -180.087,62 -181.764,30

   a1) Investigació i desenvolupament

   a2) Arrendaments i cànons -12.346,99 -12.686,45

   a3) Reparacions i conservació -5.990,66 -2.481,33

   a4) Serveis professionals independents -102.342,91 -117.848,13

   a5) Transports

   a6) Primes d'assegurances -4.791,72 -5.111,84

   a7) Serveis bancaris -3.136,69 -1.228,43

   a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -9.806,33 -9.007,61

   a9) Subministraments -12.756,85 -12.286,70

   a10) Altres serveis -28.915,47 -21.113,81

b) Altres tributs -18.405,83 -33.788,51

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats -869,77 -606,00

d) Altres despeses de gestió corrent 0,00 0,00

9. Amortització de l'immobilitzat -75.305,65 -84.711,27

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 6.806,58 11.666,64

11. Excés de provisions 0,00 0,00

12. Deteriorament i resultat per alineacions de l'immobilitzat 0,00 0,00

a) Deterioraments i pèrdues

b) Resultats per alienacions i altres

13. Altres resultats 505,00 -271,94

I) RESULTATS D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -8.667,58 -12.498,80

14. Ingressos financers -0,50 122,64

15. Despeses financeres -6.362,23 -5.102,07

16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00

17. Diferències de canvi

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers 0,00 0,00

a) Deterioraments i pèrdues

b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00

II) RESULTATS FINANCERS (14+15+16+17+18) -6.362,73 -4.979,43

III) RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS (I+II) -15.030,31 -17.478,23

19. Impostos sobre beneficis

IV. RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) -15.030,31 -17.478,23

EXERCICI 2018 EXERCICI 2017


