
data 

signatura 

Conveni

Integrants Projecte Import Vigència fins

08/01/16
Creacció / UVIC-UCC Campus Vic / Judith 

Parés Font

Annex al Conveni de Col·laboració per a la participació en el 

programa de formació integrada d'estudis i feina (PFIEF) per al 

curs 2015-2016

                      -   € 14/09/2016

08/01/16
Creacció / UVIC-UCC Campus Vic / Joan 

Nualart Prieto

Annex al Conveni de Cooperació educativa per col·laborar en la 

formació dels estudiants per al curs 2015-16. Modalitat: 

pràctiques externes curriculars remunerades

                      -   € 31/01/2016

25/01/16 Creacció / Aj. de Gurb
Conveni de col·laboració per a la prestació de serveis a les 

empreses dels polígons d'activitat econòmica de Vic i de Gurb
                      -   € 31/03/2017

27/01/16 Creacció / OFIM / Planes Bones

Conveni per la Cessió del Bar del Recinte Firal el Sucre per al 

desenvolupament de les activitats programades dins del 

programa Via Jove, curs de cambrer de bar i de sala

                      -   € 29/02/2016

01/02/16 Creacció / Escola l'Era de Dalt

Conveni de col·laboració per impulsar una prova pilot per 

despertar vocacions tecnològiques i industrials a Infantil i 

Primària

         2.588,22 € 31/12/2016

01/03/16 Creacció / Changsha

Cooperation Framework Agreement to promote cooperation 

between the two in the fields of education and culture, science 

and technology, trade and investment, with a particular focus on 

forging business ties between companies in Spain and P.R. 

                      -   € 09/05/2019

03/03/16 Creacció /OFIM

Conveni de col·laboració per a pràctiques dels alumnes del 

programa Via Jove a l'Espai Terra i Cuina del Mercat del Ram de 

Vic

             500,00 € 20/03/2016

14/03/16 Creacció / SOC / Manel Serena Vidal

Conveni de col·laboració per a pràctiques en empresa en el marc 

del Programa A: Dispositius de suport a la inserció laboral de 

col·lectius o grups amb dificultats especials del Projecte "Treball 

als barris"

                      -   € 08/04/2016

14/03/16 Creacció / SOC /Obertrade Foods, SL

Conveni de col·laboració per a pràctiques en empresa en el marc 

del Programa A: Dispositius de suport a la inserció laboral de 

col·lectius o grups amb dificultats especials del Projecte "Treball 

als barris"

                      -   € 01/04/2016

14/03/16 Creacció / SOC /Obertrade Foods, SL

Conveni de col·laboració per a pràctiques en empresa en el marc 

del Programa A: Dispositius de suport a la inserció laboral de 

col·lectius o grups amb dificultats especials del Projecte "Treball 

als barris"

                      -   € 15/04/2016

29/03/16 Creacció / ACCIÓ

Conveni d'Encàrrec de Gestió amb la finalitat de regular la gestió 

de l'Acceleradora de creixement Territorial. Programa Start-up 

Catalonia

       71.900,00 € 31/12/2016

06/04/16
Creacció / UVIC-UCC Campus Vic / Bruna 

Homs Prat

Annex al Conveni de Cooperació educativa per col·laborar en la 

formació dels estudiants per al curs 2015-16. Modalitat: 

pràctiques externes curriculars remunerades

                      -   € 08/07/2016

04/05/16 Creacció / Amasadoras Saus, SL
Conveni de col·laboració per a la formació pràctica. Programa 

"Ocupació per a la Indústria"
                      -   € 23/06/2016

04/05/16 Creacció / Carrosseries Tolosa, SL
Conveni de col·laboració per a la formació pràctica. Programa 

"Ocupació per a la Indústria"
                      -   € 17/06/2016

10/05/16 Creacció / Matrix SA
Conveni de col·laboració per a la formació pràctica. Programa 

"Ocupació per a la Indústria"
                      -   € 15/07/2016

06/06/16 Creacció / Mecanitzats Gurri, SL
Conveni de col·laboració per a la formació pràctica. Programa 

"Ocupació per a la Indústria"
                      -   € 160 hores

15/06/16
Creacció / Fundació Hospital de la Santa Creu 

de Vic

Conveni de col·laboració per a pràctiques de l'alumnat 

participant de la Casa d'oficis "Cuinant el teu futur" a la 

residència assistida per la gent gran "El Nadal"

                      -   € 30/12/2016

15/06/16 Creacció / Fundació Educació i Art

Conveni de col·laboració per a pràctiques de l'alumnat 

participant de la Casa d'oficis "Mou Vic" a les Escoles Bressols 

Municipals dels Caputxins, de l'Horta Vermella i de la Serra de 

Sanferm

                      -   € 23/12/2016

15/06/16 Creacció / Fundació Educació i Art

Conveni de col·laboració per a pràctiques de l'alumnat 

participant de la Casa d'oficis "Cuinant el teu futur" als casals 

d'estiu ubicats a l'escola Guillem de Montrodon

                      -   € 29/07/2016

15/06/16 Creacció / Fundació Educació i Art

Conveni de col·laboració per a pràctiques de l'alumnat 

participant de la Casa d'oficis "Mou Vic" als casals d'estiu ubicats 

a l'escola Guillem de Montrodon, a l'escola Estel i a l'escola 

Joaquim M. Salarich

                      -   € 31/07/2016

RELACIÓ DE CONVENIS



15/06/16 Creacció / Fundació Educació i Art

Conveni de col·laboració per a pràctiques de l'alumnat 

participant de la Casa d'oficis "Vic Tic" a l'espai de La Farinera, 

Centre d'Arts Visuals de Vic

                      -   € 30/12/2016

15/06/16 Creacció / Consorci Hospitalari de Vic
Conveni de col·laboració per a pràctiques de l'alumnat 

participant de la Casa d'oficis "Cuinant el teu futur"
                      -   € 30/12/2016

15/06/16 Creacció / Gaudium Serhs, SL
Conveni de col·laboració per a pràctiques de l'alumnat 

participant de la Casa d'oficis "Cuinant el teu futur"
                      -   € 30/12/2016

15/06/16 Creacció / Serhs Food Area, SL
Conveni de col·laboració per a pràctiques de l'alumnat 

participant de la Casa d'oficis "Cuinant el teu futur"
                      -   € 30/12/2016

21/06/16 Creacció / SOC / El Farcell, SL

Conveni de col·laboració per a pràctiques en empresa en el marc 

del Programa A: Dispositius de suport a la inserció laboral de 

col·lectius o grups amb dificultats especials del Projecte "Treball 

als barris"

                      -   € 08/07/2016

21/06/16 Creacció / UVIC-UCC Campus Vic

Conveni específic de transferència de coneixement. Projecte 

d'anàlisi anual dels indicadors financers de les empreses de la 

comarca d'Osona durant el període comprès entre l'any 2008 i 

fins l'any 2014

         4.086,59 € 31/11/2016

27/06/16 Creacció / SOC / Muntanya de llibres, SLU

Conveni de col·laboració per a pràctiques en empresa en el marc 

del Programa A: Dispositius de suport a la inserció laboral de 

col·lectius o grups amb dificultats especials del Projecte "Treball 

als barris"

                      -   € 12/07/2016

28/06/16 Creacció / SOC /Gargamel Joguines, SL

Conveni de col·laboració per a pràctiques en empresa en el marc 

del Programa A: Dispositius de suport a la inserció laboral de 

col·lectius o grups amb dificultats especials del Projecte "Treball 

als barris"

                      -   € 14/07/2016

30/06/16 Creacció / SOC / Lidl Supermercados, SAU

Conveni de col·laboració per a pràctiques en empresa en el marc 

del Programa A: Dispositius de suport a la inserció laboral de 

col·lectius o grups amb dificultats especials del Projecte "Treball 

als barris"

                      -   € 15/07/2016

30/06/16 Creacció / SOC / Treballs i serveis Tapis Ei, SLU

Conveni de col·laboració per a pràctiques en empresa en el marc 

del Programa A: Dispositius de suport a la inserció laboral de 

col·lectius o grups amb dificultats especials del Projecte "Treball 

als barris"

                      -   € 15/07/2016

04/07/16 Creacció / SOC / Cortefiel, SA

Conveni de col·laboració per a pràctiques en empresa en el marc 

del Programa A: Dispositius de suport a la inserció laboral de 

col·lectius o grups amb dificultats especials del Projecte "Treball 

als barris"

                      -   € 15/07/2016

15/07/16 Creacció / Ceip Sentfores

Conveni de col·laboració per a pràctiques de l'alumnat 

participant de la Casa d'oficis "Mou Vic" i "Vic Tic" al CEIP 

Sentfores

                      -   € 23/12/2016

15/07/16 Creacció / Escola La Sínia

Conveni de col·laboració per a pràctiques de l'alumnat 

participant de la Casa d'Oficis "Mou Vic" i "Vic Tic" a l'Escola la 

Sínia

                      -   € 23/12/2016

15/07/16 Creacció / Escola Salarich / Fundesplai

Conveni de col·laboració per a pràctiques de l'alumnat 

participant de la Casa d'oficis "Mou Vic" al servei de menjador 

escolar de l'Escola Joaquim Salarich de Vic

                      -   € 23/12/2016

12/09/16 Creacció / Consell Comarcal d'Osona

Conveni de col·laboració per a pràctiques de l'alumnat 

participant de la Casa d'oficis "Cuinant el teu futur" i "Mou Vic" 

als serveis de menjador escolar dels CEIPS: Fortià Solà de 

Torelló, Quatre Vents de Manlleu i la Sínia i l'Andersen de Vic

                      -   € 30/12/2016

12/09/16 Creacció / SOC / Fundació Privada Tac Osona

Conveni de col·laboració per a pràctiques en empresa en el marc 

del Programa A: Dispositius de suport a la inserció laboral de 

col·lectius o grups amb dificultats especials del Projecte "Treball 

als barris"

                      -   € 30/09/2016

15/09/16 Creacció / UVIC UCC / Judith Parés Font

Annex al Conveni de col·laboració per a la participació en el 

programa de formació integrada d'estudis i feina (PFIEF) per al 

curs 2016-2017

                      -   € 14/09/2017

19/09/16 Creacció / MicroBank / CaixaBank

Conveni per establir una línia de microcrèdits per millorar el 

finançament i promoció de les microempreses i el foment del 

treball autònom

                      -   € 31/12/2016

07/10/16 Creacció / Ajuntament de Centelles

Conveni per desenvolupar el projecte "Programa Integral de 

Foment de l'Emprenedoria", convocatòria 2016, del 

Departament d'empresa i ocupació de la Generalitat de 

Catalunya

                      -   € 31/12/2016

07/10/16
Creacció / Ajuntament de Centelles / Consorci 

del Lluçanès

Conveni per desenvolupar el projecte Endurance Industry & 

Technology in Osona
                      -   € 30/06/2017

18/10/16 Creacció/ entitats locals 
Conveni de col·laboració entre entitats locals_projecte Ocupació 

per a la Indústria local a Osona 2016-2017
                      -   € 31/10/2017

20/10/16
Creacció / UVIC-UCC / Assoc. Nits de Cinema 

Oriental / Ajuntament de Vic

Addenda III al conveni de col·laboració per al projecte Horitzó 

Àsia
                      -   € 31/12/2016

29/11/16 Creacció / SOC / Fetnostrevic, SLL

Conveni de col·laboració per a pràctiques en empresa en el marc 

del Programa A: Dispositius de suport a la inserció laboral de 

col·lectius o grups amb dificultats especials del Projecte "Treball 

als barris"

                      -   € 09/12/2016



05/12/16 Creacció / SOC / Maria Carme Zafra

Conveni de col·laboració per a pràctiques en empresa en el marc 

del Programa A: Dispositius de suport a la inserció laboral de 

col·lectius o grups amb dificultats especials del Projecte "Treball 

als barris"

                      -   € 13/12/2016

05/12/16 Creacció / SOC /Gaudium Serhs, SL

Conveni de col·laboració per a pràctiques en empresa en el marc 

del Programa A: Dispositius de suport a la inserció laboral de 

col·lectius o grups amb dificultats especials del Projecte "Treball 

als barris"

                      -   € 13/12/2016

05/12/16 Creacció / SOC / Serhs Food Area, SL

Conveni de col·laboració per a pràctiques en empresa en el marc 

del Programa A: Dispositius de suport a la inserció laboral de 

col·lectius o grups amb dificultats especials del Projecte "Treball 

als barris"

                      -   € 13/12/2016

03/02/17 Creacció / UVIC-UCC / Iolanda Serrabassa Bou

Annex al Conveni de Cooperació educativa per col·laborar en la 

formació dels estudiants per al curs 2016-17. Modalitat: 

pràctiques externes curriculars no remunerades

                      -   € 06/06/2017

17/02/17 Creacció / OFIM Acord de cessió gratuïta d'espais                       -   € indefinit

17/03/17 Creacció / Ajuntament de Vic

Conveni d'encomana de gestió de l'Ajuntament de Vic  a la 

societat Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i 

Coneixement, SL, per les tasques de promoció econòmica, 

emprenedoria i incubació d'empreses

     250.000,00 € 31/12/2017

27/04/17
Creacció / Administració de la Generalitat de 

Catalunya

Conveni de col·laboració per desenvolupar, en règim 

d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau 

superior Gestió de vendes i espais comercials, Màrqueting i 

publicitat, Comerç internacional i Transport i logística i els cicles 

de grau mitjà Activitats comercials i Activitats comercials 

orientat a logística a l'Institut de Vic 

                      -   € 21/06/2020

12/05/17
Creacció / Consell Comarcal d'osona / 

Fundació Impulsa

Protocol d'actuació entre el Consell Comarcal d'Osona, Creacció 

Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL  i la 

Fundació Impulsa per al programa d'ajuda a la formació 

professional a la comarca d'Osona

                      -   € 2017/2018

29/05/17 Creacció / FUB

Conveni de col·laboració per a la coordinació de les actuacions 

de contractació de contractació del subministrament de 

mobiliari a la Casa de Convalescència

       12.201,00 € 31/12/2017

15/09/17 Creacció / UVIC

Annex al Conveni de Col·laboració per a la participació en el 

programa de formació integrada d'estudis i feina (PFIEF) per al 

curs 2017-2018

                      -   € 21/06/2018

03/11/17
Creacció / Uvic / Ajuntament de Vic / 

Associació Nits de Cinema Oriental

Prorrogar el conveni Horitzó Àsia i establir la col·laboració 

econòmica entre la Universitat de Vic UCC i l'Ajuntament de Vic 

per determinades activitats i iniciatives en el marc del projecte 

Horitzó Àsia

         2.500,00 € 30/06/2018

05/12/17 Creacció / Ajuntament de Centelles

Conveni de col·laboració per desenvolupar el projecte 

"Programa integral de suport a les persones emprenedores" 

(PISPE) convocatòria 2017, del Departament d'Empresa i 

Coneixement de la Generalitat de Catalunya

                      -   € 31/12/2017

29/12/17 Creacció / Consell Comarcal d'Osona

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d'Osona i 

Creacció, per a la implementació del Pla operatiu de l'any 2017 

de l'Observatori socioeconòmic d'Osona

       21.162,67 € 31/12/2017

22/01/18 Creacció / Uvic UCC 

Conveni específic de transferència de coneixement entre la 

Universitat de Vic UCC Campus Vic i Creacció per el projecte 

d'anàlisi de l'evolució de la renda salarial a la comarca d'osona 

         5.717,65 € 31/12/2018

07/03/18 Creacció / /Ajuntament de Vic

Pròrroga conveni d'encomana de gestió de l'Ajuntament de Vic  

a la societat Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i 

Coneixement, SL, per les tasques de promoció econòmica, 

emprenedoria i incubació d'empreses

     250.000,00 € 31/12/2018

08/05/18 Creacció / Uvic UCC 

Conveni de col·laboració específica de transferència de 

coneixement entre la Uvic UCC, Campus Vic i Creacció pel 

desenvolupament d'una plataforma digital per la realitzacio del 

programa la Fàbrica 5.0 - Innovació a les persones

         6.500,00 € 31/12/2018

16/05/18 Creacció / Consell Comarcal d'Osona

Conveni entre el Consell Comarcal d'osona i Creacció, per 

l'encomana de Gestió del programa Pedala en la fase de 

Prospecció

       10.666,67 € 31/12/2018

14/05/18

Creacció / Consell Comarcal d'Osona / FUB / 

Consorci Hospitalari de Vic / Agència Catalana 

de l'Aigua / Agrària Plana de Vic / ASFAC / 

Associació Usuaris afectats pel tancament de 

Conveni que regula els drets, obligacions i responsabilitats de les 

entitats signants en referència a l’execució efectiva de les 

operacions del PECT “Osona transformació social”, aprovat 

segons la Resolució GAH/815/2018 de 19 d’abril, dins el 

                      -   € 31/12/2020



05/06/18 Creacció / Aj. Manresa

Conveni per dessenvolupar el projecte "CAT Central Accelera" 

subvencionat pel departament d'Empresa i Coneixement de le 

Generalitat de Catalunya

                      -   € 24/12/2018

29/06/18

Creacció / Aj. Centelles / Aj. Manlleu / Aj. 

Masies de Voltregà / Aj. Roda de Ter / Aj. Sant 

Hipòlit de Voltregà / Aj. Sant Pere de Torelló / 

Aj. de Vic / Consell Comarcal d'Osona / 

Consorci de la vall del Ges, Orís i Bisaura / 

Consorci del Lluçanès / Mancomunitat 

Intermunicipal Voluntària la Plana

Conveni de col·laboració entre entitats locals per dur a terme 

l'execució del projecte "Ocupació per a la Indústria local a Osona 

2018-20"

                      -   € 30/06/2020

14/09/18 Creacció / Fundació privada Espavila
Conveni de col·laboració entre Fundació Privada Espavila i 

Creacció per el projecte "Empresa i Formació"
         1.000,00 € 21/06/2019

19/11/18
Creaccio / Ajuntament de Centelles i Consorci 

del Lluçanès

Acord de col·laboració entre les entitats signants per al 

desenvolupament del Programa Integral de suport a les 

persones emprenedores (PISPE) emmarcat en el programa 

Catalunya Emprèn

                      -   € 28/02/2019

03/01/19
Creacció  / Servei Públic d'Ocupació de 

Catalunya

Conveni entre Creacció i el Servei Públic d'ocupació de 

Catalunya per a la realització de treballs d'anàlisi de les dades 

relatives a persones en situació d'atur a Osona per a la millora 

de la seva ocupabilitat

                      -   € 02/01/2023

08/01/19 Creacció / Consell Comarcal d'Osona
Pròrroga del conveni de col·laboració per a l'encomana de gestió 

del programa Pedala
       21.332,23 € 31/12/2019

14/02/19 Creacció / Consell Comarcal d'Osona

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d'Osona i 

Creacció, per a la implementació del Pla operatiu de l'any 2018 

de l'Observatori socioeconòmic d'Osona

       20.000,00 € 31/03/2019

30/09/19 Creacció / UOC

Conveni de cooperació Educativa amb la UOC i Oriol Bonet 

Martin per desenvolupar pràctiques curriculars de l'assignatura 

Pràctiques professionals a Creacció

                      -   € 31/10/2019

01/10/19 Creacció / Uvic -UCC
Annex al conveni amb Uvic programa de Formació Integrada 

estudis feina_Montse Casas
         4.613,05 € 14/08/2020

10/10/19 Creacció / Generalitat de Catalunya

Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya 

(Dept.Educació) i Creacció per organitzar diverses mesures 

flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic en 

l'àmbit de la formació professional inicial

 Segons tarifes 

Annex 2 
30/09/2023

05/11/19 Creacció / UOC
Conveni de cooperació Educativa amb la UOC i Oriol Bonet 

Martin per desenvolupar pràctiques no curriculars a Creacció
         2.380,00 € 06/03/2020

02/12/19 Creacció / FECIC / FUB
Conveni de col·laboració entre la FECIC, Creacció i la FUB per 

constituïr un grup de treball del sector carni
                      -   € 02/12/2021

30/12/19 Creacció / CC Osona

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d'Osona i 

Creacció, per a la realització de diverses accions l'any 2019 de la 

Xarxa de productes de la Terra

         6.029,00 € 

Fins la justificació 

final de les 

despeses (Any 

2020)

30/12/19 Creacció / CC Osona

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d'Osona i 

Creacció, per a la implementació del Pla operatiu de l'any 2019 

de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona

       23.000,00 € 

Fins la justificació 

final de les 

despeses (Any 

2020)


