
CONTRACTES MENORS 2016

Codi 

expedient

Tipus 

contracte
Procediment Descripció del contracte

Import 

adjudicació
Nom adjudicatari

Data 

adjudicació

CAS1601 Serveis Menor

Realització del Curs "Training in English" de 50 hores de durada 

destinat als joves de la Casa d'Oficis de Vic en el marc del Projecte 

Treball als Barris 2015

       4.100,00 € Elisabet Camprubí Homs 18/01/2016

CAS1602 Serveis Menor

Realització del mòdul "Llenguatge Audiovisual, guions, 

enregistraments i muntatge de vídeo amb Adobe Premiere" de 85h de 

durada, destinat als joves de la Casa d'Oficis Vic Tic en el marc del 

Projecte Treball als Barris 2015

       2.975,00 € Sergi Prat Piella 18/01/2016

CAS1603 Serveis Menor

Realització del mòdul Disseny i programació web, de 120h de durada, 

destinat als joves de la Casa d'Oficis Vic Tic en el marc del projecte 

Treball als Barris 2015

       4.200,00 € Joana Moll Riubrogent 18/01/2016

CAS1604 Serveis Menor

Curs de monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil de 150 hores de 

durada, destinat als joves participants del programa Casa d'Oficis 

"Mou Vic"en el marc del treball als Barris 2015

       6.000,00 € Puntuajocs, SL 25/01/2016

IE1601 Serveis Menor

Servei de creació d’un Centre de Recursos per a la Innovació adaptat a 

les persones i l’assessorament individualitzat per acompanyar a les 

persones en el procés de canvi dins del Projecte Innovadors i 

Experimentals 2015

     10.000,00 € Carme Sáez Nieto 01/03/2016

IE1603 Serveis Menor

servei de creació, gestió i coordinació d’un Centre de Recursos per a la 

Innovació i l’assessorament individualitzat en processos d’innovació a 

les empreses dins del Projecte Innovadors i Experimentals 2015

     24.000,00 € Carme Sáez Nieto 01/03/2016

STA1601 Serveis Menor
Coordinació 3a edició del Programa Start-up Catalonia a la Catalunya 

Central
     32.000,00 € Roger Fosas Ferrer 01/04/2016

GEN1601 Serveis Menor

Contracte d'encàrrec d'organització de la formació subscrit entre 

empreses a l'empara de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual 

es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en 

l'àmbit laboral

                   -   € 

Fundació Integral en 

Indústries Càrnies i 

Agroalimentàries (KREAS) i 

Fundació Universitària 

01/05/2016

OBS1601 Serveis Menor

Servei de suport a l’Observatori Socioeconòmic d’Osona en la 

implementació del pla Operatiu 2016 i el disseny i elaboració del 

3r Informe de Competitivitat

       7.300,00 € Montserrat Palet Piqué 01/05/2016

CAS1605 Serveis Menor
Curs de Primers auxilis per joves de la Casa d'Oficis Mou Vic en el marc 

del Projecte Treball als Barris 2015
          960,00 € BTC 02/05/2016

OLLI1601 Serveis Menor
Suport estratègic per la posta en marxa del projecte Osona i Lluçanès 

Invest 2016
       8.000,00 € Montserrat Palet Piqué 01/06/2016

LIV1601 Serveis Menor
Disseny i creació d'un Living Lab Agroalimentari i Disseny d'un model 

de referència en emprenedoria rural a Osona
     14.000,00 € Anna Esmarats Bigas 08/07/2016

OIO1601 Serveis Menor
Servei de disseny i redacció d’oficis industrials i disseny dels 

continguts i cerca de proveïdors de l’activitat de Formació 

experimental del projecte Ocupació Industrial a Osona 2016-17

     10.000,00 € Anna Mates Gómez 01/09/2016

OIO1602 Serveis Menor

Servei de disseny i redacció d’oficis industrials i disseny dels continguts 

i cerca de proveïdors de l’activitat de Formació experimental del 

projecte Ocupació Industrial a Osona 2016-17

     10.000,00 € Jaume Cabaní Massip 01/09/2016

VIA1601 Serveis Menor
Curs formació auxiliar de Cuina per joves del programa Via Jove en el 

marc del Projecte Treball als Barris 2015
       5.520,00 € Mercè Estrada Subiñá 12/09/2016

PE1601 Serveis Menor

prestació de serveis vinculats a la realització del Pla estratègic per a la 

millora de l’encaix entre el mapa formatiu i d’orientació professional 

amb la demanda del sector productiu a la comarca d’Osona emmarcat 

dins del Programa de suport i acompanyament a la planificació 

estratègica 2015

       5.820,00 € Anna Mates Gómez 20/09/2016

PE1602 Serveis Menor

prestació de serveis vinculats a la realització del Pla estratègic per a la 

millora de l’encaix entre el mapa formatiu i d’orientació professional 

amb la demanda del sector productiu a la comarca d’Osona emmarcat 

dins del Programa de suport i acompanyament a la planificació 

estratègica 2015

       5.820,00 € Jaume Cabaní Massip 20/09/2016

IE1602 Serveis Menor
Suport posada en marxa del Trend Lab Osona en el marc dels 

projectes innovadors i experimentals 2015 del SOC
     17.932,32 € Montserrat Palet Piqué 10/10/2016

IE1604 Serveis Menor

Servei de disseny de metodologies d’acollida i noves eines 

d’activació del col·lectiu aturat a Osona, disseny i realització de 

sessions de captació d’usuaris, assessorament individual i 

activació d’eines d’innovació i xarxa de contactes entre els 

usuaris del programa de Projectes Innovadors i experimentals 

2016

     25.000,00 € Carme Sáez Nieto 23/12/2016


