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ACTA DE REUNIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE 
“CREACCIÓ AGÈNCIA D’EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I 

CONEIXEMENT, S.L.” 

 

 
A Vic, el dia 8 d’abril de 2020. 

 
 

Per convocatòria del President, es constitueix el Consell d’Administració de 
Creacció, Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, S.L. en format 
telemàtic via ZOOM, a les 09.00 hores, amb l’assistència dels següents 
membres: 

 
 

ASSISTENTS 
 
Consellers: 
 
JOSEP ARIMANY MANSO 
CARLES BANÚS PUIGIVILA  
LOURDES BAULENAS VIÑETS 
DAVID BOSCH PETIT 
ÀLEX GARRIDO SERRA  
EMÍLIA MACÍAS ROSADO 
MARIA LUISA MOYANO FERNÁNDEZ 
JOAN CARLES RODRÍGUEZ CASADEVALL 
JOAN TURRÓ VICENS 
JORDI VIDAL VALLS 
 
Secretari no conseller: JORDI ESPONA ARUMÍ 
 
Excusen la seva assistència el Sr. PERE FREIXA OLIVERAS i el Sr. JOSEP 
LLUÍS GARCÍA DOMINGUEZ. 
 
 
Assisteixen al Consell els següents membres del Consell de direcció: 
 
Núria Macià 
Anna Maresma  
Gil Sansalvador 
Betlem Parés 
Bet Dachs 
Bernat Vilarasau 



 

Assisteixen al Consell els següents convidats:  
 

Sandra Álamo 
Jordi Bruch 
Jaume Colomer  
Cristina Cortadelles 
Rut Delisau 
Josep Maria Freixanet 
Bet Piella 
Gonzalo Plata 
Eudald Sellarès 
 

 
Actuarà en la seva condició de President el senyor Josep Arimany Manso que 
és qui ocupa el referit càrrec en el Consell. Actua com a Secretari el senyor Jordi 
Espona Arumí, el qual ocupa el càrrec de Secretari no Conseller en el Consell. 
 
Per part del President es declara vàlidament constituït el Consell, sense que cap 
assistent presenti cap tipus de protesta o reserva. L’ordre del d ia enviat amb la 
suficient antelació és el següent: 

 
 

ORDRE DEL DIA 

 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior 
2. Seguiment de les dades de contractació, d’atur i casos de COVID a nivell 

de comarca 
3. Informe sobre la situació de l’estat d’emergència a nivell d’Osona: 

situació de l’atenció sanitària a Osona, activitat de les empreses i 
tramitacions d’ERTOs 

4. Informació sobre la creació d’una Taula d’experts: relació de persones 
que integraran la taula i dinàmica de funcionament 

5. Informació sobre la gestió davant de les entitats financeres per facilitar 
l’accés de les petites i mitjanes empreses a les mesures extraordinàries 
de finançament i liquiditat aprovades per la Generalitat de Catalunya i 
l’Estat 

6. Aprovació, si escau, del document “Declaració institucional sobre 
recomanacions i reforç de les mesures davant la situació d’emergència 
COVID-19 a Osona” 

7. Torn obert d’intervencions 
 
 
Després del debat corresponent i les oportunes deliberacions, el Consell adopta 
per unanimitat els següents 

 
 

A C O R D S 
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1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior 
 

S’aprova, sense esmenes i per unanimitat, l’acta de la reunió del dia 26 de febrer 
de 2020. 

 

 
2. Seguiment de les dades de contractació i atur  
 

Pren la paraula la Sra. Sandra Álamo de l’Observatori, la qual procedeix a 
detallar les següents dades: 
 
Pel que fa a l’impacte econòmic de la COVID-19 encara és aviat per treure 
conclusions al respecte. Tanmateix, hi ha alguna dada que indica què passa en 
el mercat de treball, la pèrdua de llocs de treball afecta els assalariats, sobretot 
amb contracte temporal (dos terços del total).  
 
Entre els sectors més impactats, trobem: la construcció, l’hostaleria, l’educació, 
l’administratiu i, per contra, algun sector augmenta les afiliacions. A l’escala 
d’Osona encara no hi ha dades, fins al maig.  
 
Sobre l’atur, el mes de març és bo per Osona -en una situació de normalitat-, 
atès que incrementen els llocs de treball. Hi ha 8.083 aturats, respecte al mes 
anterior, per tant, ha augmentat un 6,20%. La Vall del Ges ha incrementat molt 
l’atur (amb molta contractació temporal), i la zona de Vic i Manlleu no s’ha 
incrementat l’atur com a altres zones de la comarca. En termes generals, hi ha 
un increment de l’atur des del 2013. S’ha de considerar que els treballadors 
afectats pels ERTOs estan com a demandants ocupats i no a l’atur. 
 
En relació amb la contractació. Hi ha hagut un descens, una caiguda del 13,12% 
respecte a la variació mensual de març de cada any. A la comarca cau un 17,66% 
la contractació indefinida.  
 
A la comarca d’Osona, 9.454 treballadors han estat afectats per un ERTO de 
força major. Aquests afecten un 25% dels centres de cotització. El 18,5% dels 
llocs de treball l’ocupen persones assalariades.  
 

Els casos que s’han donat de la COVID-19, van en paral·lel amb el conjunt català. 
La zona més afectada és on hi ha més treball/activitat econòmica. A les zones 
més perifèriques no es detecten casos.  
 
El Sr. Joan Turró, apunta que incrementen les filiacions dels sectors vinculats a 
l’agroalimentari i sector de la salut. La tramitació dels ERTOs, ha estat una 
actuació de les empreses per protegir-se i acollir-se al decret promulgat. L’atur 
és estructural i definitiu, per tant, s’ha de tenir clara la diferència entre un ERTO 
i l’atur per mostrar les dades finals o treure conclusions. L’increment de l’atur ha 
estat el mateix respecte el mes passat, però respecte a l’any anterior ha estat 
superior.   



 
El Sr. Gonzalo Plata, exposa que hi ha 26.029 persones afectades per ERTOs, 
847 tenen amb pacte de millora amb CCOO, el que comporta el 100% salari i la 
incorporació immediata. A dia d’avui es tomben ERTOs perquè s’han executat 
com a força major i no ho són, són ordinaris o per causes de la producció. 
S’augmenta la destrucció d’ocupació indefinida i existeix preocupació pel sector 
educatiu.  
 
La Sra. Maria Luisa Moyano, aclareix que les dades referents als ERTOs 
publicades a dia d’avui no són reals, atès que hi ha diverses empreses que 
esperen la fi del permís retribuït per demanar-lo.  
 
El Sr. Joan Carles Rodríguez, complementa les dades de la COVID-19. Positius 
per PCR: 708 totals a Osona, 208 a Vic, 102 a Manlleu, 55 a Torelló, seguits per 
Santa Eulàlia i Balenyà, que en relació amb el nombre de població, tenen la taxa 
més alta. I, 17 municipis d’Osona no presenten cap cas positiu detectat per PCR.  
 
El Sr. Àlex Garrido, detalla que sorprèn que hi hagi un percentatge d’atur 
important en el camp educatiu.  
 
 
3. Informe sobre la situació de l’estat d’emergència a nivell d’Osona: 
situació de l’atenció sanitària a Osona, activitat de les empreses i 
tramitacions d’ERTOs 
 
A Osona, a dia d’avui, es computen 60 morts per la COVID-19. L’impacte real no 
el sabem i l’afectació és diferent segons les persones. L’àmbit sanitari 
assistencial ha passat una tensió important que sembla que no va a més doncs 
s’està entrant en una etapa d’equilibri entre altes i nous ingressos. 
 
El Consorci Hospitalari de Vic ha ampliat el nombre de llits. L’Ajuntament de Vic, 
assessorat per metges sense fronteres, va creure adient convertir el pavelló 
d’esports del Castell d’en Planes, en un centre hospitalari, per descongestionar 
el principal hospital de la comarca. Al Pavelló Vic Salut s’hi aniran traslladant 
persones afectades per COVID-19 que estiguin fora de perill. Les condicions són 
molt bones, hi ha els professionals sanitaris suficients per treballar-hi i amb 
guàrdia permanent. Per tal d’executar amb èxit el projecte, molts empresaris han 
col·laborat de forma altruista. 
 
També, es destaca la feina dels CAPS, sobretot via consultes telefòniques. Els 
consultoris privats també s’han ofert per treballar.  
 
El Sr. Joan Carles Rodríguez, felicita la feina feta per muntar de forma tan ràpida 
el pavelló del Castell d’en Planes. Agraeix, tant a les empreses que hi han 
col·laborat com als Ajuntaments.  
 
La Sra. Lourdes Baulenas, se suma a les felicitacions. Exposa que, vista 
l’estructura de les empreses, sorprèn que el sector agroalimentari estigui tan 
afectat. Durant els primers dies, hi ha hagut improvisació de les mesures per  
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part de tots. Els impostos es continuen pagant, per tant, tots els empresaris s’han 
agafat a les mesures i, la més ràpida, ha estat els ERTOs. També, en l’àmbit de 
liquiditat, hi ha demanda en crèdits ICO. Tanmateix, això no comporta un coixí 
segur respecte a la liquiditat de les empreses.  
El dia 14 d’abril les empreses poden començar a treballar i facturar, tot i això no 
hi ha les mesures sanitàries adients per fer-ho. Des del punt de vista sanitari és 
una mesura precipitada. Per altra banda, les empreses tenen necessitat de tornar 
a facturar.  
 
La Sra. Maria Luisa Moyano, apunta que algunes empreses esperen al setembre 
per presentar un ERTO. La tramitació dels ERTOs ha estat ràpida, però es 
pregunta quan es podran cobrar. Es veu bé tornar el 14 d’abril, però amb la 
protecció adient.  
 
El Sr. Gonzalo Plata, exposa la seva preocupació perquè les mesures entorn els 
ERTOs no es converteixin en EROs o tancament d’empreses. Hi ha necessitat 
d’activar l’economia a partir del 14 d’abril, i per això és important posar a 
disposició de les empreses totes les mesures de seguretat possibles.  
 
El Sr. Jordi Vidal explica que la percepció generada és que s’estan emprant eines 
previstes per una crisi econòmica i no per una crisi d’emergència sanitària -la 
qual ens ocupa-. Tenint en compte aquesta situació, s’ha creat un ambient de 
desorientació i nerviosisme.  
L’ERTO ha estat el flotador per sortir de la situació crítica i no haver de tancar 
les empreses. S’ha de veure què passa en un futur proper. La saturació de 
l’Administració ha comportat que els ERTOs s’aprovin per silenci administratiu, 
fet que genera inseguretat jurídica.  
Pel que fa als autònoms i petites empreses, són els que estan en pitjor situació 
per aconseguir els crèdits bancaris que s’intenten facilitar.  
Per part de la Cambra de Comerç, es treballa per arrencar el dia 14 d’abril amb 
el màxim de condicions de seguretat. S’ha creat un comissionat que té per 
objectiu veure com es farà el desconfinament, així com disposar del material i 
condicions de seguretat necessàries. És un treball conjunt entre tots.  
 
 
4. Informació sobre la creació d’una Taula d’experts: relació de persones 
que integraran la taula i dinàmica de funcionament. 
 

La Taula d’experts comença avui, dia 8 d’abril, a les 12 hores.  
 
La Taula compta amb la col·laboració i participació de: Xavier Ferràs, Professor 
del Departament de Direcció d’Operacions, Innovació i Data Sciences d’ESADE; 
Oriol Amat, Catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la UPF i 
Vicepresident d’ACCID; Alfred Vernis, Professor d’Estratègia i Management a 
ESADE; Maria Carme Noguer, Coordinadora de Planificació Estratègica, 
Transformació Digital i Govern Obert de l’Ajuntament de Manlleu; Mariona Sanz, 
Directora de GirbauLab; i, Marta Colomé, Experta en orientació laboral, 



consultora social i empresarial.  
 
La idea principal és fer sessions de treball setmanals i proposar solucions a la 
situació actual envers la problemàtica singular d’Osona. Es pretén que la taula 
sigui efectiva, per tant, no hi haurà un fòrum de debat.  
 
Aquesta taula estarà liderada per la Núria Macià, i s’encarregarà de traslladar al 
Consell les informacions que se n’extreguin. Cada una de les reunions tractarà 
sobre un tema concret, sobre el qual es realitzaran tres preguntes i els experts 
tindran un temps limitat per respondre cada una de les preguntes.  
 
 
5. Informació sobre la gestió davant de les entitats financeres per facilitar 
l’accés de les petites i mitjanes empreses a les mesures extraordinàries de 
finançament i liquiditat aprovades per la Generalitat de Catalunya i l’Estat. 
 

El Consell de direcció de Creacció es reuneix setmanalment (dimecres a les 9 
hores -queda oberta la participació dels membres del Consell d’Administració o 
d’assessors externs-). Aquest, pren les decisions per afrontar la situació actual.  
 
El Consell posa en contacte les entitats financeres que treballen a Osona (BBVA, 
la Caixa i Banc Sabadell) i els primers nivells. S’insisteix en la importància de les 
dites entitats per donar liquiditat a les petites i mitjanes empreses. Aquestes han 
donat garanties per fer les accions adients. També, se’ls hi ha sol·licitat 
informació de com impacta al teixit empresarial.  
 
Qualsevol empresa es pot adreçar a Creacció, atès que l’agència farà 
d’intermediari entre aquestes i les entitats financeres per facilitar el seu accés i 
tramitació corresponent. És un punt estratègic i se seguirà.  
 
Avui dia l’obtenció de liquiditat és un aspecte molt important. Tanmateix, s’hauria 
de controlar el percentatge que s’atorga als diferents subjectes per tal d’evitar 
refinançar el deute d’empreses solvents, les quals tenen com a únic objectiu 
reestructurar el deute per millors condicions.  
 
Les petites empreses i autònoms són els que tenen més dificultats per accedir a 
les entitats financeres. Tot i això, si es donen casos concrets fora dels esmentats, 
Creacció també farà de pont entre aquestes i les entitats bancàries.  
 
 
6. Aprovació, si escau, del document “Declaració institucional sobre 
recomanacions i reforç de les mesures davant la situació d’emergència 
COVID19 a Osona”. 

 
Es va creure adient donar cos a un comunicat institucional per tal de tractar 
alguns temes de preocupació com la seguretat i la salut.  
 
Amb aquest document es procura que, tenint en compte el retorn esglaonat que  
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se’ns presenta, totes les empreses tinguin coneixement i disposin de les 
recomanacions decretades per poder obrir amb seguretat. També, es pretén 
concretar un exemple de protocol i proporcionar elements visuals per facilitar la 
transmissió d’informació.  
 
En l’àmbit laboral, es recorden altres mesures diferents dels ERTOs, així com la 
cobertura de costos a través de subvencions i ajudes en el marc dels lloguers 
per tal de fomentar la represa de les activitats i reestructurar les despeses. A 
més, es fa un recull de les mesures i serveis acordades per Creacció per pal·liar 
les conseqüències econòmiques i socials. I, finalment, es destaca el rol social del 
sector agroalimentari per abastir la ciutadania.  
 
El Sr. Carles Banús exposa que des del Consell Comarcal es treballa un 
document referent a les mesures fiscals i els ajuts que els Ajuntaments poden 
donar a les empreses (pimes, petit comerç, autònoms, etc.) -en el marc de la 
reactivació econòmica local-. En els pròxims dies, es farà una sessió de treball 
oberta amb tots els alcaldes i secretaris de la comarca per acabar-ho de definir i 
evitar les diferències entre aquests.  
 
El Sr. Ganzalo Plata planteja algunes esmenes al document. Quan parla de la 
compra de kits de seguretat (EPIs), canviaria el terme “recomanació” per “dotar-
se”, ja que si no s’obtenen, podria haver-hi paralització del treball a través 
d’inspeccions. Pel que fa a les mesures laborals, no es fa esment a la negociació 
col·lectiva, i és un factor important tenint en compte les disposicions de les 
Administracions. Per tant, afegir en el punt núm. 2, “activar en l’àmbit laboral 
mitjançant la negociació col·lectiva (...)”. I referent el punt núm. 5, envers 
l’assessorament d’autònoms i pimes, fer referència als treballadors per compte 
d’altri, i posar en valor els serveis d’ocupació dels Ajuntaments i els agents 
socials que abasteixen d’aquests serveis a persones treballadores.  
 
El Sr. Josep Maria Freixenet proposa que els serveis de l’Administració pública 
que el dia d’avui estan paralitzats, puguin preparar-se per un escenari posterior 
i així ajudar a agilitzar l’activitat econòmica quan aquesta es pugui reobrir. Per 
exemple, la Comissió d’urbanisme de la Catalunya Central, segurament té 
expedients de promotors privats i públics que si el dia que es pugui reactivar 
l’economia estiguessin aprovats i posats a disposició, podrien donar una injecció 
econòmica a sectors que ara mateix estan patint les conseqüències. El mateix 
apunt es fa respecte a l’Administració local.  
 
Es fa explícit que el document presentat es publiqui amb el logo de totes les 
institucions.  
 
S’aprova, amb les esmenes corresponents, el document “Declaració institucional 
sobre recomanacions i reforç de les mesures davant la situació d’emergència 
COVID-19 a Osona”. 
 
 



7. Torn obert d’intervencions 
 

El Sr. Joan Carles Rodríguez, informa de l’acció social del Departament d’Afers 
Socials. Les residències de gent gran és un servei sensible i de primer ordre, el 
qual té mancança de professionals. Es proposa obrir una borsa de treball 
comarcal per cobrir les necessitats que es presenten i el Consell Comarcal 
s’ofereix a coordinar-la. Serà important posar-se en sintonia amb els serveis 
locals d’ocupació i formalitzar un sol llistat d’ofertes per facilitar el procés.  
 
La Sra. Maria Luisa Moyano remarca la tasca de les institucions i agraeix a les 
dones d’Osona que cusen mascaretes per a tots els serveis.  
 

Sense més intervencions, s’aixeca la sessió. 

 
 
 
 
 
 

 
Vist i plau 

El Secretari El president 

Jordi Espona Arumí Josep Arimany Manso 
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