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I.- DENOMINACIÓ, OBJECTE, NATURALESA i FINALITAT. 

 
Article 1er. La fundació es denominarà “Fundació Lacetània”, subjecte a la 

legislació de la Generalitat de Catalunya i estarà domiciliada a Carrer de 
Castelladral s/n (Palau Firal), 08243 Manresa. 
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 Article 2n.- 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) Fomentar la màxima capacitació dels treballadors per 
afrontar amb èxit la renovació tecnològica. d) 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. i) 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. j) Estudiar la implantació de noves 
especialitat, mòduls professionals o canviar les existents en funció de les necessitats 
econòmiques de la comarca i les fluctuacions del mercat de treball. k) Desenvolupar, 
en general la formació i el reciclatge professionals. 
Podran ser beneficiaris de la Fundació i gaudir dels seus serveis i prestacions totes 
les persones físiques i jurídiques, públiques o privades que tinguin relació amb les 
finalitats de la Fundació. La designació concreta dels beneficiaris serà decidida pel 
Patronat o òrgan en què delegui aplicant criteris d’imparcialitat i no discriminació 
entre les persones que reuneixin les següents circumstàncies: sol·licitar la prestació o 
servei que la Fundació pugui oferir i que compleixin els requisits específics que, 
complementàriament, pugui acordar el patronat. 
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 Article 3r.-  A la realització de les finalitats de la Fundació s’hi destinarà, 
almenys el 70 % de les rendes i altres ingressos nets anuals que obtingui, d’acord 
amb el que estableix l’article 333-2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya. 
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II.- ÒRGANS DE GESTIÓ 

 
 Article 4r.- La Fundació Lacetània estarà governada, per un Patronat, el qual 
vetllarà per al fidel compliment de la voluntat fundacional.  
Es de competència del Patronat, entre d’altres: - Col·laborar amb els instituts adherits 
i relacionar-se amb altres organismes o entitats que actuïn o tinguin atribucions 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. – Les establertes amb caràcter inderogable en l’article 332-1.2 
de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya. 
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Article 5è.- El Patronat, que estarà format per un mínim de tres membres i un màxim 
de trenta, tindrà la següent composició: 
- President o Presidenta: la persona que ocupi la Presidència de la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Serveis de Manresa.  
- Sots-president 1er o Sots-presidenta 1era: El director o directora de l'Institut 
Lacetània. 
- Sots-president 2on o Sots-presidenta 2ona: La persona que ocupi la presidència  de 
la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central. 
- Secretari o Secretària: El Secretari o Secretària  de la Cambra oficial de Comerç, 
Indústria i Serveis de Manresa.  
- Interventor o Interventora: Una persona designada per les entitats fundadores  
Persones designades per les institucions o Entitats: 
- 1 de l'Ajuntament de Manresa.  
- 1 del Consell Comarcal del Bages. 
- 2 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Manresa.  
- 2 de l'Institut Lacetània.  



 
- 2 de la Patronal Metal·lúrgica del Bages. 
- 1 de l'Escola Politècnica Superior d´Enginyeria de Manresa (EPSEM).  
- 1 del Sindicat Comissions Obreres. 
- 1 del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  
- 1 de Pimec Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. 
- 1 de Fapaes.  
  
Les persones designades per  les institucions o entitats seran designats per les 
respectives institucions o entitats. La persona designada  pel sindicat Comissions 
Obreres serà designat per la Unió de Sindicats de Comissions Obreres del Vallès 
Occidental i la Catalunya Central.  
Si alguna entitat o Organisme no designa patró, el lloc quedarà vacant, amb el límit 
establert en l’article 332-6 de la Llei 4/2008. Així mateix el patronat podrà ampliar 
els membres que el composen, sempre que es consideri necessari i adient per 
aconseguir els fins fundacionals i sense superar el nombre màxim de trenta 
membres. 
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III.- RÈGIM DE SESSIONS I FUNCIONAMENT 

 
 Article 6è.- El patronat es reunirà almenys un cop al trimestre en sessió 
ordinària, i en sessió extraordinària, sempre que el convoqui el president, d'ofici o per 
instància d'una quarta part dels seus membres. 
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Article 7è.- La convocatòria del President a les reunions del Patronat serà 
cursada pel Secretari, mitjançant comunicació escrita al domicili de cada membre, 
amb un mínim de vuit dies d'antelació. En casos de reconeguda urgència, el President 
podrà convocar el Patronat amb caràcter extraordinari, amb 24 hores d'anticipació a 
la reunió. 

Redacció Patronat, Sessió 2 desembre 2004 

 
 Article 8è.- El patronat s'entendrà vàlidament constituït quan assisteixin a la 
reunió la  meitat més un dels seus membres. Els acords es prendran per majoria 
simple de vots dels presents exceptuant aquells casos en què s'exigeixi un nombre 
major. A cada membre li correspon un vot, decidint, en casos d'empat, el vot de 
qualitat del President. Tot i això, quan s'hagi de tractar la modificació dels Estatuts o 
la dissolució de la Fundació, serà necessària la concurrència de dues terceres parts 
dels membres del Patronat. 
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 Article 9è.- 1. Els càrrecs dels patronat són gratuïts i tindran una durada de 
quatre anys. Cessaran per les causes previstes en l'article 332-12 de la Llei 4/2008. 
2. Els patrons, persones físiques, han de gaudir de la plena capacitat civil, les 
persones jurídiques hauran de fer-se representar en el patronat per una persona 
física. Quan la qualitat de patró sigui atribuïda al titular d'un càrrec, podrà actuar en 
nom seu la persona que reglamentàriament el substitueixi. En cap altre cas els 
patrons no poden delegar llur representació, puix l'exercici del càrrec és 
personalíssim. 
Els patrons i les persones que s’indica en l’article 312.9.3 de la Llei del Parlament de 
Catalunya 4/2008, hauran d’abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i 
activitats financeres que pugui comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació; i 
en especial, en les descrites a l’article 332.9.2 de la Llei 4/2008. 
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 Article 10è.- La representació de la Fundació correspon al seu President, tot i 
que aquest, la podrà delegar. El President executarà els acords del Patronat, tot i que 
el Patronat podrà delegar en algun altre membre o comissió la seva realització, 
excepte les facultats indelegables establertes en  la Llei 4/2008. 
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Article 11è.- Pel seu bon funcionament, el Patronat crearà un òrgan executiu i 

comissions de treball. 
Redacció Patronat, Sessió 2 desembre 2004 

 
Article 12è.- L'òrgan executiu, d'actuació col·legiada, estarà format per un 

màxim de 8 persones elegides pel propi Patronat, les quals 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. 

Redacció Patronat, Sessió 7 febrer 2019 

 
IV.- EL GERENT 

 
Article 13è.-  El president i el secretari de la Fundació ho son també de 

l’òrgan executiu, si bé podran delegar les seves fundions. El Patronat, a fi 
d’aconseguir la funcionalitat necessària, i a proposta de les entitats fundadores, 
podrà nomenar un gerent. 
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 Article 14è.- El Gerent assumirà, a part de les funcions executives que se li 
encomanin per part del Patronat i de l'òrgan executiu, les següents funcions:- Portar la 
direcció executiva de la Fundació.- Firmar factures, pòlisses, coneixements, guies, 



 
sol·licituds, instàncies i declaracions jurades, amb l'aprovació prèvia, quan sigui 
necessari, dels òrgans de govern.- Contractar subministraments i comparèixer davant 
societats i altres persones o entitats, en particular companyies subministradores de 
aigua, gas, electricitat, telèfon i altres serveis públics.- Operar amb la banca privada i 
oficial, i amb caixes d'Estalvi i d'altres entitats de crèdit, i realitzar tot allò que la 
legislació bancària permeti. Seguir, obrir, disposar i cancel·lar en ells tota classe de 
comptes corrents i d'estalvi, i signar talons, xecs, ordres i altres documents; sol·licitar 
extractes i saldos i impugnar-Ios.- Constituir i retirar dipòsits en metàl·lic o valors; 
sol·licitar exempcions, bonificacions i desgravacions fiscals i devolució d'ingressos 
indeguts; aprovar i impugnar comptes; efectuar pagaments i cobraments per 
qualsevol títol i quantitat, fins i tot, fer efectius lliurament de l'Estat, La Generalitat, i 
altres Comunitats Autònomes, organismes autònoms, Província, Municipi i qualsevol 
altres entitats locals; retirar de les oficines de comunicacions, cartes, certificats, 
despatxos, paquets, girs i valors declarats, i de les empreses de transports, duanes i 
agències, gèneres i efectes remesos; fer protestes i reclamacions, deixes de comptes i 
abandó de mercaderies; obrir, contestar, i signar la correspondència i portar els 
llibres comercials d'acord amb la llei, i proveir, en el seu cas la seva diligència.- 
Representar la fundació en judicis i fora d'ells i, per tant, comparèixer per si o per 
mitjà de procuradors o altres apoderats (als quals podrà conferir i revocar facultats), 
davant autoritats, centres i funcionaris de I'Estat, la Generalitat i altres comunitats 
autònomes , organismes autònoms, província o municipi, i davant tota classe de 
jutjats, audiències, jurats, Tribunals, delegacions, comissions, comitès, fiscalies, 
juntes, ministeris, conselleries, caixes i instituts nacionals, fins i tots les instàncies 
comunitàries i internacionals, i davant d'ells instar, seguir i terminar, com a actor, 
demandat o en qualsevol altre concepte, tots classe de tràmits, expedients, judicis i 
procediments civils, penals, administratius, contenciosos-administratius, econòmico-
administratius, governatius i laborals de tots els graus, jurisdiccions i instàncies; 
elevant peticions i exercitant accions i excepcions en qualsevol procediments, tràmit i 
recursos, fins i tot els de cassació, revisió i nul·litat; prestar, quan es requereixi la 
ratificació personal, absoldre posicions i en general, realitzar tots els actes que 
permetin les respectives lleis de procediment sense limitació; presentar, sol·licitar i 
retirar documents i certificacions, especialment en tota classe de registre; instar, rebre 
i contestar notificacions i requeriments i especialment per comparèixer davant del 
CEMAC i altres institucions oficials de mediació i conciliació. 
Les delegacions de facultats a favor del Gerent tenen els límits i prohibicions 
previstes a la Llei 4/2008 
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V. CENTRE DE FORMACIÓ PRÀCTICA 

 
Article 15è.- El CENTRE DE FORMACIÓ PRÀCTICA del qual és titular la Fundació, és 
l’encarregat de donar resposta a les necessitats formatives de les persones en atur i 
el reciclatge dels treballadors en actiu de diferents sectors productius, d’acord amb 
els objectius de la fundació. 
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“Article 16è.- L'òrgan de govern del Centre de Formació Pràctica serà una comissió 
executiva que estarà 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 designats per 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 designat per les 
organitzacions sindicals del Bages. 
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Article 17è.- El Centre de Formació Pràctica disposarà d’un Consell Assessor format 
pels expresidents de la Comissió Executiva del Centre de Formació Pràctica i un 
màxim de cinc vocals a elegir pel Patronat de la Fundació d’entre les persones de 
reconegut prestigi dins dels sectors econòmics del territori. Els membres del Consell 
Assessor podran assistir amb veu però sense vot a totes les reunions de la Comissió 
executiva del Centre de Formació Pràctica per assessorar i aportar opinió respecte a 
les línies d’actuació. 
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VI. COMISSIÓ D'INSTITUTS 

 

Article 18è.- En el si de la Fundació es podrà crear una comissió de treball 
anomenada "COMISSIÓ D'INSTITUTS", que es composarà dels següents membres:  
a) El Sots-president 1er o Sots-presidenta 1era de la Fundació, que actuarà com a 
president o presidenta de la comissió 
b) Els dos membres del patronat que hagin estat designat en representació de 
l'Institut Lacetània;  
c) Un persona designada per cadascú dels instituts adherits a la Fundació, inclosa 
una de l'Institut Lacetània;  
d) El membre del Patronat designat en representació del Departament 
d'Ensenyament. 
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Article. 19è.- Les funcions de la Comissió d'Instituts seran:  
a) Promocionar els estudis de Formació Professional inicial i bàsica.  



 
b) Informar periòdicament als Instituts del funcionament i activitats de la Fundació; 
 c) Gestionar els convenis de pràctiques i de Formació Dual a la empreses;  
d) Proposar al patronat el repartiment econòmic entre els instituts adherits a la 
fundació segons els criteris establerts;  
e) Prioritzar les demandes de compres d'equipament per part dels departaments dels 
instituts adherits i remetre la proposta a la Comissió Executiva de la Fundació per a 
la seva aprovació;  
f) proposar a la Comissió executiva de la Fundació els cursos de formació per al 
professorat de Formació professional dels instituts adherits a la Fundació. 
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Article 20è.- Al si de la Fundació, es podran crear altres comissions de treball 
específiques, a fi d'adequar la seva estructura a les necessitats. El patronat podrà 
elaborar un reglament de règim interior on es reguli, sempre d'acord amb aquests 
Estatuts, el funcionament interior dels diferents òrgans i comissions. Cada comissió 
podrà regular el seu funcionament amb un reglament propi, aprovat pel Patronat. Si 
s'escau, cada comissió nomenarà un Secretari o Secretària qui farà l'acta de les 
reunions que celebri i dels acords presos,la qual es copiarà per al President o 
Presidenta a fi de donar-ne compte al Patronat. 
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VII. RECURSOS ECONÒMICS 

 
Article 21è.- Els fons econòmics de la Fundació estaran formats per: 
- Assignacions o subvencions de les Administracions públiques 
- Subvencions dels diferents organismes públics que tenen relació amb els objectius 
de la Fundació. 
- Donacions de particulars i d'Entitats o gremis. 
- Ingressos derivats de les activitats desenvolupades per la pròpia Fundació. 
- Altres. 
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Article 22è.- Els beneficis que es puguin obtenir de la prestació del servei o en la 
realització de l'activitat, una vegada cobertes les despeses i el fons de reserva que 
pugui constituir-se, es destinaran en un percentatge màxim del trenta per cent 
millorar i ampliar els serveis i al foment de les activitats que té com a finalitat La 
Fundació, sempre tenint en compte el que disposa l'article 333-2 de la llei 4/2008 
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Article 23è.- L'exercici econòmic comprèn el període entre els mesos de setembre a 
agost i coincideix amb el curs escolar, havent-se de tancar el 31 d'agost. 
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VIII. PROCEDIMENT PER MODIFICAR ELS ESTATUTS 
 
Article 24è.- Els Estatuts seran aprovats o modificats pel Patronat per majoria dels 
membres que el composen, prèvia aprovació del Protectorat. 
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Article 25è.- La dissolució de la Fundació haurà de ser aprovada per les dues 
terceres parts dels membres del Patronat, prèvia aprovació del Protectorat. 
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Article 26è.- La fundació podrà dissoldre’s en qualsevol moment per alguna de les 
següents causes: a) Per acord del Patronat b) Per impossibilitat legal, real o material, 
de realitzar les finalitats proposades c) Per produir-se pèrdues econòmiques superiors 
al 50% del pressupost general ordinari de la Fundació durant dos exercicis 
consecutius. 
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Article 27è.- L’extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i 
passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es 
nomenin o, si es cau, el protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i 
el passiu, i amb autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a les entitats que 
estableix l’article 335-6.2 del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques., i que alhora siguin entitats beneficiàries del mecenatge d’acord 
amb l’article 16 i concordants de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal 
de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

 
Article 28è.- Per a tot el que no preveuen aquests Estatuts, regirà la llei 4/2008 del 
Parlament de Catalunya. 
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