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
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
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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 2019-2020.
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
-

Sra. Silvia Gratacòs Gonzàlez (Presidenta).
Sra. Elvira Garcia (vocal).
Sra. Cristina Puig (vocal).
Sr. Josep Gràcia i Casamitjana (secretari).

Patronal metal·lúrgica del Bages
-

Sr. Joan Ramon Perdigó (sots-president segon)
Sr. Xavier Perramon i Ferran (vocal).
Sr. Marc Vidal i Castellò (vocal)
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Institut Lacetània.
-

Francesc Delis i Ramos (sots-president primer).
Sr. Didac Garcia (vocal).
Sra. Gemma Badia (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.
- Sra. Silvia Tardà (vocal).
CCOO
- Sr. Lluis Vidal Sixto i Orozco (vocal).
3.2. Comitè executiu.
El comitè executiu és l’òrgan executiu, d’actuació col·legiada, estarà format
per la presidenta, els dos vicepresidents i el secretari, i compta amb la
participació de la Gerent. Es reuneix amb una periodicitat mensual 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
-

Sra. Silvia Gratacòs Gonzàlez (Presidenta).
Sr. Francesc Delis i Ramos (sots-president primer).
Sr. Joan Ramon Perdigó (sots-president segon)
Sr. Josep Gràcia i Casamitjana (secretari).
Sra. Emma Moreno Puy (Gerent)
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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 membres promotors del Centre de Formació Pràctica són els següents:
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, per la 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. Joan Ramon Perdigó Pons– President - (Patronal Metal·lúrgica)
Sra. Cristina Cruz (Ajuntament de Manresa)
Sra. Silvia Gratacòs (Cambra de Comerç de Manresa)
Sr. Xavier Perramon (Patronal Metal·lúrgica)
Sra. Josep Gonzalez (PIMEC)
Sr. Jordi Vives (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. Josep Pujol – MAQUINÀRIA PARA EL PULIDO AUTOMÀTICO, SA
Sr. Àngel Vilarasau- CETIM
Sr. Juanjo Martin (EURECAT)
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3.4. Instituts i empreses col·laboradores.
a) Instituts d’Educació.
Els instituts d’educació que s’han adherit a la Fundació Lacetània són:
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 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
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-

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

3.5. Administració i personal.
El personal laboral de la Fundació es composa de:
Directora del CFP: Emma Moreno Puy
Administratius/ives: Xavier Vilarroig, Eva Franco i Eva Cuadrado
Formadors i resta personal: Xavier Martínez, Víctor Orrit, Jordi Cuello,
Marcel Masnou, Juan A. Juarez i Meritxell Barò.
Els membres dels òrgans de Govern de la Fundació – patronat, comissió
executiva, comissió executiva CFP, 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, Administratiu i
6 Docents-Formadors; i 2 administratives més amb funcions genèriques pel
conjunt d’activitats de la Fundació. Tot el personal de la Fundació se’ls
aplica el Conveni Col·lectiu de Formació no reglada de Catalunya.
Les retribucions brutes anuals del personal durant l’exercici 2019-2020
han estat de: 317.742,57 € .
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 2019-2020.
Per a més informació consulteu els documents annexos: Balanç de
Situació 2019-2020 i Compte de Resultats 2019-2020.
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.
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Durant l’exercici 2019-2020, 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.
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 2019-20
Convocatòria: FOAP 2019
Codi acció

Especialitat

Durada

19/FOAP/443/0160427/001

[FMEH0109_CEN] Mecanització per
arrencament de ferritja

540h

19/FOAP/443/0160427/004

[FMEH0109_CEN] Mecanització per
arrencament de ferritja

540h

19/FOAP/443/0160427/007

[FMEE0208_CEN] Muntatge i posada
en marxa de béns d’equip i maquinària
industrial

610h

Subvenció atorgada: 216.903,00 €
3.- Altres subvencions.
Premis Lacetània (edició 2020).
Ajuntament de Manresa. Import concedit 429,12 €.
Consell comarcal del Bages. Import concedit 429,12 €
Patronal Metal.lúrgica de la Catalunya Central 600,00 €
Cetim 300 €
Montepio de Conductors: 300 €
Cursos reciclatge de professors – estiu 2020 -.
Departament d’Educació. Import concedit 11.000 €
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COMPTE DE PERDUES I GUANYS

EXERCICI 2020

(Deure) Haver
EXERCICI 2020

EXERCICI 2019

1. Ingressos per les activitats

641.910,87

833.985,23

2. Ajuts concedits i altres despeses

-44.699,90

-78.119,88

-52.250,46

-34.861,34

0

0

7. Despeses de personal

-317.742,57

-377.064,26

8. Altres despeses d'explotació

-209.985,06

-228.649,85

9. Am ortització de l'im m obilitzat

-53.557,89

-46.532,68

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat

0

0

11. Excés de provisions

0

0

12. Deterioram ent i resultat per alineacions de l'im m obilitzat

0

0

13. Altres resultats

0

-581,33

-36.325,01

68.175,89

663,74

29,36

-9.119,95

-7.675,27

0

0

0

0

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu
5. Aprovisionam ent
6. Altres ingressos de les activitats

I) RESULTATS D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingressos financers
15. Despeses financeres
16. Variació de valor raonable en instrum ents financers
17. Diferències de canvi
18. Deterioram ent i resultat per alienacions d'instrum ents financers
II) RESULTATS FINANCERS (14+15+16+17+18)
III) RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS (I+II)

-8.456,21

-7.645,91

-44.781,22

60.529,98

-44.781,22

60.529,98

19. Im postos sobre beneficis
IV. RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)

fundaciolacetania@fundaciolacetania.org

9

www.fundaciolacetania.org 93 873 92 08

