
TRANSPARÈNCIA ESCOLA DIOCESANA DE NAVÀS, FUNDACIÓ PRIVADA

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.edn.cat

1. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

1.1 Naturalesa jurídica

Vicenç Vidal i Casacuberta, creador i fundador d’aquests escola tenia un
objectiu: oferir serveis i donar formació, el qual s’ha anat complint fins al dia
d’avui. Mantenim el propòsit d’acompanyament de les persones per tal que
adquireixin els aprenentatges i els competències adequades per esdevenir
persones equilibrades, responsables i humanes.

Per mitjà d’escriptura autoritzada pel Notari Pedro B. Ortíz Barquero, en data 15
de febrero de 2001, i en compareixença del Dr. Don Antoni Deig i Clotet, major
d’edat, solter, bisbe catòlic i veí de Solsona amb DNI 18739158P, en la seva
condició de president de l’Obra diocesana de formació professional, es
constitueix la fundació privada : ESCOLA DIOCESANA DE NAVÀS FUNDACIÓ
PRIVADA.

Escola Diocesana de Navàs, Fundació Privada es regeix per la legislació
catalana aplicable 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) i per uns estatuts, consultats i aprovats per la
Direcció General de Dret i d’entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

1.2 Estatuts i número de registre

ESCOLA DIOCESANA DE NAVÀS FUNDACIÓ PRIVADA, AMB DOMICILI A
Navàs, Carrer Vicenç Vidal Casacuberta, 2 amb el CIF: G62655048, consta al
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1564.

Estatuts

http://www.edn.cat/
https://drive.google.com/file/d/14hMRt_waovTIHytOpQxHEyR18Umycl3M/view?usp=sharing


1.3 Finalitats de la Fundació

La finalitat de la Fundació segons consta en els estatuts de la mateixa, és
exercir la titularitat de dos centres escolars que són l’Escola diocesana de Navàs
i el col·legi Sant Josep d’aquesta mateixa població, dedicats a l’ensenyament en
nivells educatius no universitaris.

Tot respectant la llibertat individual de pares i d’alumnes, el caràcter propi dels
centres es manifestarà en totes les activitats, presentant una visió de l’home, de
la vida i del món inspirada en l’ Evangeli, cercant fer síntesi entre fe i cultura i
educant en la llibertat, la responsabilitat i la solidaritat.

A més, la Fundació cal que quedi inserida en la realitat sociocultural de
Catalunya, més concretament en la de les comarques del Bages i del Berguedà
tenint present que l’origen del centre no es pot separar de la tradició industrial
d’aquestes comarques.

Poden ser beneficiàries de la fundació aquelles persones que estiguin dintre del
seu objecte i finalitat o qualsevol altres que el patronat pugui determinar amb
caràcter discrecional, de forma que ningú pugui al·legar, ni individualment ni
col3lectivament, davant la fundació cap dret d’ús dels beneficis ajudes que la
Fundació confereix, ni imposar la seva tributació a persones determinades.

L’elecció dels beneficiaris serà efectuada pel patronat amb criteris d’imparcialitat i
no-discriminació entre les persones que es trobin en les circumstàncies
següents: formar part del sector de població atès per la Fundació, demanar la
prestació o servei específics que, complementàriament, pugui acordar el
patronat.

El caràcter propi cristià porta a que la seva actuació en el context pluralista de la
societat en el que ha de viure tingui present els següents principis:

- Dret de tota persona a l’educació

- La llibertat dels pares i dels alumnes majors d’edat a l’hora d’escollir les
diverses opcions educatives

- El dret de les entitats que constitueixen el teixit de la societat civil a tenir
centres educatiu propis, on amb respecte als principis generals, informen
la vida política i social i en particular el respecte a la llibertat. Difonguin els
seus propis principis.

- Dret i el deure de l’Església

- Catòlica a ésser present i a difondre el seu missatge als centres
educatius amb caràcter propi cristià i als altres centres, si és reclamada
pels pares, sempre amb respecte a la llibertat individual.



1.4 Estructura organitzativa

L’òrgan de govern de la fundació ESCOLA DIOCESANA DE NAVÀS FUNDACIÓ PRIVADA
és el Patronat

El Patronat té les facultats següents:

a) Representat la fundació dins i fora judici

b) Realitzar tota mena de negocis jurídics d’administració , de disposició i de domini, amb
subjecció als preceptes legals i a les normes d’aquests estatuts i amb les limitacions que
se’n derivin, atorgant els oportuns documents públics i privats.

c) Dirigir les activitats de la Fundació, administrar els seus béns i aplicar els recursos al
compliment dels fins fundacionals.

d) Nomenar i acomiadar el personal que treballi a la Fundació i fixar-ne les retribucions.

e) I en general totes aquelles que siguin necessàries per a la realització de les activitats
fundacionals.

f) Fer un reglament de funcionament intern.

El patronat està format pels següents membres:

a) President, que és el Bisbe de Solsona. Actualment Xavier Novell Gomà

b) Vicepresident, nomenat pel Sr Bisbe de Solsona. Actualment  Teresa Gené Camps

c) Secretària, elegida per la resta de membres del patronat Té veu dins el Patronat però no
té dret de vot si no és un dels seus vocal..Actualment és la vocal Laia Masplà Cots,
designada pel claustre de professors del col·legi Sant Josep.

d) Un vocal per cada centre adscrit a la Fundació anomenat pel Sr Bisbe de Solsona entre
persones vinculades a cadascun dels centres. Actualment són les dues directores ,
Montserrat Mollet Muntaner del Sant Josep i Irene Vall Sala del l’EDN i fina vendrell Vila
nomenada pel Sr Bisbe en funció de representant del titular.

e) Un vocal per cada escola adscrita elegit pels claustres de professors. Actualment és Laia
Masplà Cots del St Josep i Anna Solé Solé de l’EDN.

f) Un vocal nomenat per cada Junta de l’Associació de mares i pares dels centres adscrits.
Actualment són: urbici Pujols Calveras del St Josep i Josep Bertran Solé de l’EDN

g) Un vocal anomenat pel Sr Rector de la Parròquia de Navàs després d’escoltar el Consell
Parroquial. Actualment és Sr. Josep M. Badia Masgrau

h) Un màxim de cinc i un mínim de tres vocal anomenats lliurement pel Sr Bisbe de Solsona.
Actualment són: Elisa Cervera Vicente, Imma Riba Travé, Nina Roca Batlló i Ignasi Soler
Pubill.

i) Els directors /es de les dues escoles cas que no siguin anomenats membres del patronat
en els supòsits previstos a les lletres anteriors. Nomenades pel Sr Bisbe apartat d.



1.5 Organigrama de la Fundació

Veure organigrama clicant aquí

2. GESTIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA

2.1 Pla anual d’activitats durant el curs escolar 2020-21

1. Cursos de Formació Ocupacional atorgats pel SOC
2. Tallers de Formació professional conduïts per experts
3. Seguiment de qualitat i millora dels centres mitjançant enquestes,

visites d’experts, dinàmiques de claustres-equips directius i
dinàmiques en família.

4. Formació permanent del professorat
5. Actuacions de difusió dels centres educatius: fires, jornades de

portes obertes, xerrades a altres centres escolars de localitats
properes a Navàs, xarxes socials,, mitjans comunicació locals i
regionals.

6. Protocols revisió seguretat i riscos laborals
7. Celebració de festes tradicionals a les escoles
8. Premi Nous professionals 21 dins el programa del pla de mesures

innovadores de l’FP: car elèctric
9. Projecte d’integració d’alumnes: curs de mecanització de motos.

Preparació de dues motos per a les 24h al circuit de Catalunya.
10. Pràctiques de formació en centres de treball ( FCT) i pràctiques

d’empresa  a Batxillerat
11. Cultura de sostenibilitat: projecte Erasmus + “SDGs Action!”, comissió

educació ambiental, actuacions coordinades per entitats externes com
ara l’Agència Catalana de Residus, l’Ajuntament de Navàs etc.

12. Impuls de la llengua estrangera mitjançant projectes internacionals:
eTwinning, Erasmus+, AICLE a primària, tallers KET, PET, FIRST a
ESO i BAT.

13. Programes d’innovació educativa: emprenedoria a l’escola, Avancem,
STEAMcat, GEP

14. Atenció a la diversitat: coordinació amb EAP, EAIA, CREDA,
psicòloga municipal, ajuntament de Navàs, AMPANS etc.

15. Projecte atenció a la diversitat ·r i 4t ESO “ Entorn de Navàs”
16. Projectes interdisciplinaris de centre
17. Sortides escolars, colònies
18. Participació en concursos, amb alguns premis significatius: EWWR

’20 European special prize for “ Visible actions for invisible waste
interactive board game” , Coca cola, Schools song contest, Gust per
la lectura, proves cangur, Bíblia

19. Preparació dels alumnes pels exàmens de Cambridge: Movers,
flyers, KET, PET, FIRST

20. Oferta de tallers educatius a les tardes per alumnes d’ESO i BAT i
activitats extraescolars a primària.

21. Participació en l'elaboració del llibre de Treballs de Recerca del
Bages

22. Participació en el Premi Extraordinari de Batxillerat amb alumnes
23. Participació en el Programa Impulsa de la Fundació Impulsa per a

ajudar els joves en la Formació Professional

https://drive.google.com/file/d/1eO37QPoHvgGhPwffNy0ercIzGX7DHvpp/view?usp=sharing


24. Distintiu escola eTwinning  : St Josep i EDN
25. Rebuda d'alumnes del Màster de Professorat en el programa

PRACTICUM

2.2 Comptes anuals, informe auditoria

Clicar aquest enllaç

3. GESTIÓ ADMINISTRATIVA

3. 1 Contractes

L’òrgan responsable de l’entitat en matèria de contractació és el titular
que delega la seva funció a la representant titular, actualment Fina
Vendrell Vila.

3.2 Convenis- empreses col·laboradores del CFP

Les institucions i empreses col·laboradores del Centre de Formació
Pràctica són les següents:

- ALTHAIA MANRESA
- AJUNTAMENT DE NAVÀS
- AMPANS
- AUDENSFOOD
- AUSA
- AVINENT
- BAGES ACERS
- BATLLÓ GESTORIA-ASSESSORIA
- BOBITECNIC
- COL·LEGI SANT JOSEP DE NAVÀS
- COSTA PLANXA PINTURA
- CTM
- CREU ROJA MANRESA
- DENSO BARCELONA
- DEPORVILLAGE
- ERGATES INFORMÀTICA
- FUNDACIÓ ROSA ORIOL
- FUNDACIÓ SOCIOSANITÀRIA DE MANRESA
- GATES
- HELION
- HOSPITAL SANT BERNABÉ BERGA
- IBERPOTASH
- INFOGIRO
- MARTEM
- MECANITZATS DASER SL
- MSA MECANITZATS
- MATRITALL
- MEROLTEX
- MOSAIC
- MUTUAM MANRESA CENTRE RESIDENCIAL
- PLITELC
- RESIDÈNCIA D’AVIS DE NAVÀS

https://drive.google.com/file/d/16dV8RK7UBnl8O4PoMqNNJDTY9RzHvzpu/view?usp=sharing


- ROSSIGNOL  ARTÉS
- SAWIMA, INOX FORMA
- TECKNIUM
- TECNOCIM, cadcamrob
- TRUETA.CAT
- VESERCAT
- VILARDELL PURTÍ SA
- 3KTEC
- WEBYO.ES

QUOTES CURS 2021-22

Clicar aquest Enllaç

https://docs.google.com/document/d/12dpSghz1vyFL0QIEs2rF192wzn_2snbf18-pHYhrDi4/edit?usp=sharing

