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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 30 de setembre 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 08.30 hores, amb l’assistència dels següents 
membres: 

 
 

ASSISTENTS 
 

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



 
 

 

Assisteixen al Consell els següents convidats:  
 

Sandra Álamo 
Sergi Castañé 
Jordi Bruch 
Jaume Colomer  
Cristina Cortadelles 
Rut Delisau 
Josep Maria Freixanet 
Bet Piella 
 

 
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 dia 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-19 a 

nivell de comarca 
3. Informe de la direcció sobre l’estat dels projectes  
4. Aprovació, si escau, del pressupost 2021 
5. Informació sobre la proposta de transmissió de participacions de la 

FUBalmes als altres socis, i proposta d’acord de continuïtat de la 
implicació en Creacció 

6. Proposta de modificació estatutària derivada de l’operació de 
transmissió, i la seva actualització per elevar a la Junta de socis 

7. Ratificació, si escau, de la contractació d’una pòlissa de crèdit per valor 
de 75.000 euros amb el BBVA 

8. Aprovació, si escau, del Pla d’igualtat de gènere 2020-2024 
9. Aprovació, si escau, de les bases de tres nous processos selectius 
10. Ratificació o aprovació, si escau, de l’atorgament de beques de transport 

als alumnes dels cursos realitzats en el marc del Programa “Ocupació 
per a la Indústria local d’Osona 2018-20” 

11. Ratificació o aprovació, si escau, de convenis i/o contractes 
12. 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 10 de juny 
de 2020. 

 

 
2. Seguiment de les dades de contractació i atur  
 

Pren la paraula la Sra. Sandra Álamo i el Sr. Sergi Castañé de l’Observatori, els 
quals procedeixen a detallar les següents dades: 
 
Dades de mercat de treball 
Les dades a 31 d’agost exposen que hi ha 22.307 demandats d’ocupació (un 
28,05% sobre la població activa). Aquesta xifra ha augmentat notablement si es 
compara amb les dades de febrer, on hi havia 9.224 demandants d’ocupació (un 
11,7%). L’augment més important es dóna al mes d’abril i maig, xifres que s’han 
anat mantenint durant els mesos de juny, juliol i agost. En comparació amb les 
dades de Catalunya, els demanats d’ocupació representen el 33,15% sobre els 
actius, un total d’1.225.141 persones.   
 
A Osona, s’han iniciat 1.897 expedients, que han afectat 16.200 assalariats, tot i 
això, no es disposa de la dada dels reincorporats. 
 
Es fa una distinció entre demandats ocupats (que inclou els ERTO i millora 
d’ocupació) i els aturats.  
 
La taxa d’atur assoleix l’11,93%, amb 9.444 aturats, aquesta dada comparada 
amb el mes de febrer ha incrementat però no en la mateixa mesura que els 
demandats d’ocupació. Catalunya té una taxa del 13,07%.  
 
Contractació 
A partir del febrer-març es produeix una davallada en les contractacions, durant 
el mes de juny s’experimenta una petita pujada, però, tot i l’increment, a l’agost 
hi torna a haver una caiguda. Avui dia la situació encara és anòmala.  
 
La variació interanual de la contractació mensual, entre els mesos de març a 
agost, en els anys 2019 i 2020, disminueix un 30% i, a Catalunya, un 45%.  
 
Casos COVID-19 
A data 25 de setembre, la taxa reproductiva efectiva se situa a 1, és una dada 
positiva respecte a la setmana anterior que se situava a 2. Aquesta taxa 
assenyala el nombre de casos que una persona positiva de Covid-19 pot 
contagiar. Actualment, una taxa de l’1 implica que el nombre de casos es manté 
constant.  
 
Durant tota l’evolució d’incidència acumulada, calculada cada 14 dies per cada 



 
 

100.000 habitants, les dades d’Osona i Catalunya han estat similars, això no 
obstant, a partir de l’11/12 de setembre la taxa a la comarca es dispara 
considerablement i el dia d’avui segueix pujant. A data 25 de setembre la mitjana 
era de 439 casos, mentre que a Catalunya era de 190 casos.   
 
La representació de la dita taxa a escala municipal mostra que els casos positius 
es donen a l’eix central de la comarca (on es concentra l’activitat econòmica). 
Dels darrers 14 dies, la taxa més elevada la té Manlleu, amb 758 casos, seguit 
de Calldetenes, amb 723 casos, Prats de Lluçanès, amb 545 casos, Balenyà, 
amb 471 casos, Vic, amb 428 casos, Torelló, amb 418 casos i Roda de Ter, amb 
412 casos. S’ha de tenir en compte que el càlcul es realitza per cada 100.000 
hab., per tant, es fa una comparació de municipis amb independència del seu 
nombre d’habitants.  
 
Pel que fa als acumulats totals d’Osona, des de l’inici de la pandèmia, tenim 
3.481 positius per PCR i 23.728 casos sospitosos.  
 
Quant a la mitjana mòbil es mostra l’evolució de casos positius diaris. Entre el 13 
i 16 de setembre es van detectar un nombre elevat de casos a la residència de 
Sant Boi de Lluçanès, altrament, durant la mateixa setmana, es va experimentar 
l’augment més significatiu a causa d’altres focus d’incidència com a Vic sud o 
Manlleu. Per tant, hi va haver una pujada generalitzada en pràcticament tots els 
municipis. Durant la setmana del 25 de setembre es mostra una petita baixada, 
atès que alguns municipis, com Balenyà, Centelles, l’Esquirol, Folgueroles, entre 
d’altres, milloren la situació. Malgrat això, encara s’ha de posar especial atenció 
als municipis del Brull, Calldetenes, Manlleu, les Masies de Roda, Prats de 
Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Julià de Vilatorta, Sant Pere de Torelló, 
Santa Eulàlia de Riuprimer o Viladrau.  
 
La Sra. Sandra Álamo explica que no es disposa d’informació sobre l’activitat 
econòmica que desenvolupen els treballadors afectats, tot i això, les dades de 
contrast mostren que en els llocs de treball on hi ha molta gent i els espais són 
reduïts i tancats la transmissió és més fàcil.  
 
 
3. Informe de la direcció sobre l’estat dels projectes  
 

Estudi de mobilitat 
 
S’inicia l’estudi de mobilitat amb l’objectiu de radiografiar l’estructura i les 
dinàmiques de mobilitat a Osona. Avui dia, s’ha dut a terme la reunió de 
constitució de la comissió que portarà a terme el projecte.  
 
L’enquesta començarà al mes d’octubre a peu de carrer, aquesta es 
complementarà amb enquestes a grans empreses i a l’administració pública. El  
col·lectiu enquestat serà tota la població d’Osona de 16 anys o més (amb un total  
de 132.887 persones) i es farà una mostra representativa de les 12 àrees de la 
comarca. Per cadascuna de les àrees es passaran unes 370 enquestes 
aproximadament,  a Manlleu i Vic-Gurb s’amplia el nombre d’enquestes per posar 
el focus als polígons industrials.  
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La finalitat principal és tenir un estudi amb molta informació, que fins ara no es 
tenia i la qual aportarà valor i coneixement per facilitar la presa de decisions en 
les següents fases de l’estudi.  
 
Agendes estratègiques de transformació territorial  
 
S’exposa la possibilitat, a través d’una col·laboració del centre Beta amb la 
Generalitat de Catalunya, de poder fer una prova pilot amb l’aplicació de la 
metodologia POINT per desenvolupar l’agenda estratègica (i compartida) de 
transformació territorial a la Comarca d’Osona. Serà el primer cas pilot a 
Catalunya i dels primers a  la Unió Europea.  
 
En aquests moments el centre Beta està col·laborant amb el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda per analitzar l’impacte de la RIS3CAT 
2014-2020 en el sector agroalimentari, fent propostes pel Pla Estratègic, i veure 
l’efecte multiplicador dels recursos de recerca i desenvolupament.  
 
Europa proposa aquesta metodologia per ajudar a treballar agendes 
estratègiques en l’àmbit dels sectors productius prioritaris. Es pretén arribar a 
tenir agendes, compartides i alineades amb d’altres, però que permetin una 
implementació real de les accions al territori. Fins ara a Catalunya no s’ha 
considerat aquesta dimensió territorial -almenys, amb aquest format-.  
 
Els passos a seguir són: (1) orientació telemàtica, amb la definició consensuada 
del principal tema d’interès i del grau d’ambició de la transició, (2) mapatge de 
l’ecosistema actual, és a dir, els components estructurals del sistema (actors) i 
de les condicions marc, (3) plantejament de la visió de futur per al territori, i (4) 
identificació de facilitadors per a la transició, accions en quatre eixos: 
governança, creació de coalicions de suport, gestió de la resistència al canvi i 
experimentació de polítiques.  
 
Gerència Part Time 
 
Es farà una prova pilot amb diverses empreses posant a disposició la figura “d’un 
gerent” compartit i a temps reduït. Es pretén fer un acompanyament in company 

que ajudi a professionalitzar l’empresa i aporti visió estratègica per tal que el 
model de negoci sigui més viable i generi més impacte. S’ofereix 
acompanyament a les empreses durant 6 mesos amb dos perfils, un sènior 
expert amb perfil gerencial i un júnior que ajudi a executar les tasques de back 
office.  

 
DOT – Talent d’Osona 
 
Creacció ha arrencat el projecte DOT per identificar i reconnectar el talent 
d’Osona que viu fora de la comarca. L’objectiu és “mapejar” i identificar on és 
aquest talent, així com el seu coneixement i expertesa, per mantenir-lo vinculat 



 
 

al territori.  
 
De moment s’han identificat i connectat més de quaranta osonencs i s’han 
realitzat 7 entrevistes, de les quals, progressivament, s’esbrina quin vincle i visió 
tenen de la comarca, així com les possibilitats d’establir nexes d’unió amb aquest 
talent i el territori.  
 
Les entrevistes es publiquen en un butlletí electrònic que reben els membres de 
la xarxa DOT i en el butlletí de Creacció.  
 
Agenda 
 
-Grup de treball de seguretat i salut: 30/09/2020 
-Grup de treball de gestió de persones i equips: 6/10/2020 
-Trobada CIO’S amb representant de l’àmbit públic: 8/10/2020 
-Grup de treball de teletreball: 9/10/2020 
-Debat estat de situació actual i ocupació amb els sindicats: 21/10/2020 
-Consell General de Creacció: 22/10/2020 
-Àgora d’opinió amb Joan Canadell: setmana del 26 d’octubre 
-Reactivació de trobades amb experts: Oriol Amat, Xavier Ferràs, Alfred Vernis i 
expert en digitalització.   
 
El Sr. Joan Turró fa especial referència al grup de treball de seguretat i salut, el 
qual agrupa representants de les empreses del territori, dels sindicats i de salut 
pública, per homogeneïtzar anàlisis i protocols d’actuació. Es pretén convocar-la 
de forma periòdica i dur a terme una revisió constant.   
 
El Sr. Josep Arimany comenta que el projecte del carril bici Vic-Manlleu, finançant 
per la Diputació de Barcelona, està en marxa i segueix els terminis 
corresponents, segons els quals, a finals del 2021 podria estar executat i en 
funcionament.   
 
 
4. Aprovació, si escau, del pressupost 2021 
 
S’aprova, per unanimitat, el pressupost per l’any 2021, juntament amb el 
programa anual d’actuacions, inversions i finançament 2021, l’estructura 
organitzativa i els preus pels serveis prestats.  
 
El pressupost global de l’any 2021 assoleix la xifra d’1.129.917,48 € amb una 
variació negativa del 13,83% respecte al pressupost de l’any 2020.  
 
Això es deu al fet que la Generalitat de Catalunya, des del SOC i el Departament 
d’Empresa i Coneixement, ja ha informat que per l’any vinent no hi haurà noves 
convocatòries de subvencions com s’ha fet en els darrers anys, atenent que han 
destinat part del seu pressupost a projectes de la Covid. La previsió d’ingressos  
per subvencions en redueix un 26,60%.   
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Per rebaixar el pressupost es proposa poder executar projectes amb els tècnics 
contractats i reduint la contractació d’experts externs, per aquest motiu les 
despeses d’explotació s’han reduït un 27,22%.  
 
Les despeses financeres pugen un 60% a causa de l’ampliació de la pòlissa de 
crèdit.  
 
El total es divideix en 5 àmbits de pressupost, que queden repartits de la següent 
manera: (1) Emprenedoria, (2) Teixit productiu, (3) Ocupació, (4) Coneixement i 
estratègia, (5) Internacional i projectes europeus.  
 
L’àmbit d’ocupació es veu reduït (-328,97%) atès que fins ara s’ha estat 
executant la convocatòria d’ocupació per a la indústria que s’acaba el desembre 
del 2020, i per l’any 2021 no està previst que es pugui executar un projecte 
similar. La diputació no ha tret proposta de convocatòria.  
 
L’àmbit d’internacional i projectes europeus puja un 66,74%, atenent la previsió 
de contractació d’un tècnic que treballi per l’Oficina de relacions internacionals i 
projectes europeus.  
 
Pel que fa al pla d’inversions i finançament, l’any 2021 es preveu una inversió de 
8.841,86 € destinats a equips informàtics, mobiliari, instal·lacions i eines i 
utillatges.  
 
L’estructura organitzativa compte amb 16 llocs de treball: 1 d’alta direcció, 9 
d’estructura i 6 temporals vinculats a projectes. Les àrees es divideixen en: 
Direcció estratègica, Coordinació econòmica, administrativa i de subvencions, 
Coordinació tècnica i de projectes, Àrea d’emprenedoria, Àrea d’empresa i 
Observatori. 
 
Per últim, es presenten els preus dels serveis.  
 
 
5. Informació sobre la proposta de transmissió de participacions de la 
FUBalmes als altres socis, i proposta d’acord de continuïtat de la implicació 
en Creacció 
 

S’informa de la proposta de transmissió de participacions que la FUBalmes ha 
dirigit als altres socis i, alhora, la proposta de continuïtat de la implicació 
en Creacció per elevar-ho a la Junta de socis, inclosa la seva participació com a 
membre del consell d’administració, independentment de la seva condició de soci 
que deixarà de tenir. 
  
El Sr. Joan Turró explica que Creacció va ser creada com a societat mercantil 
amb quatre socis i es va dotar d’un Consell d’Administració, un Consell General i 
un Consell de Direcció. L’estructura ha funcionat correctament i ha permès 
assolir una entitat àgil i eficient. Tanmateix, per qüestions juridicoadministratives 



 
 

han sorgit dubtes sobre la participació d’una entitat que, tot i ser del sector públic, 
no té la consideració d’administració pública i això podria perjudicar la condició 
com a mitjà propi dels altres socis (Ajuntaments de Vic i Manlleu i 
Consell Comarcal d’Osona) i, per tant, poder rebre encomanes de gestió. A 
aquets efectes, ha semblat prudent que la Fundació Universitària Balmes 
transmetés les seves participacions als altres tres socis però amb la voluntat de 
l’entitat i dels altres socis de seguir duent a terme una participació i implicació 
activa en la societat que es convertirà en un contracte en el que es plasmin 
aquestes voluntats. 
  
El Sr. Àlex Garrido afirma que aquesta no ha estat la solució que preferien tots 
els socis atès que la participació de la Universitat de Vic és fonamental, 
tanmateix, s’ha decidit ser pragmàtic. Si bé, s’ha de garantir la participació i la 
col·laboració de la UVic amb la mateixa mesura que s’ha fet fins ara.  
  
El Sr. Joan Carles Rodríguez afegeix que tot i els canvis és important potenciar 
la visió territorial i municipal de tota la comarca. 
  
Amb la compravenda, la participació dels socis quedaria repartida de la següent 
forma:  
 
Socis  Capital 

social  
Participació  Adquireix les 

participacions de 
1 €  

Compra  

Ajuntament 
de Vic 

27.032,00 € 51,00% De la participació 
2.406 a la 3.006 i 
de la 43.007 a la 
48.234 

5.829 ps 

Ajuntament 
de Manlleu 

12.987,00 € 24,50% De la participació 
48.234 a la 50.620  

2.386 ps 

Consell 
Comarcal 
d’Osona 

12.987,00 € 24,50% De la participació 
50.620 a la 53.006 

2.386 ps 

 53.006,00 € 100,00%   

 
 
 
6. Proposta de modificació estatutària derivada de l’operació transmissió, i 
la seva actualització per elevar a la Junta de socis.  
 
S’aprova, per unanimitat, la proposta de modificació estatutària derivada de 
l’operació transmissió i la seva actualització per elevar-ho a la Junta de socis.  
 

El Sr. Jordi Espona exposa la modificació estatutària, la qual contempla les 
actualitzacions del funcionament de l’entitat.  
 
- En l’objecte social s’han afegit funcions i tasques que Creacció ja desenvolupa, 
però que no estaven transcrites, com la gestió de vivers d’empresa, la realització 
de sessions d’informació i assessorament a persones emprenedores, 
l’Observatori, l’impuls de les relacions internacionals, la participació en projectes  
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europeus i captació de fons europeus i el desenvolupament sostenible del foment 
d’energies alternatives.  
 
- S’afegeix un apartat relacionat amb l’article 32 de la LCSP, que contempla la 
naturalesa jurídica pública amb caràcter de mitjà propi de tres entitats i altres 
requisits transcrits de la mateixa normativa.  
- Es contempla l’adscripció, als efectes oportuns i de control intern, a l’Ajuntament  
de Vic per tenir la participació majoritària.  
- S’acota que només podran ser socis de la companyia les entitats que tinguin 
consideració d’administració pública.  
- En el capital social constarà la nova repartició de les participacions.  
- Com a funció de la Junta General s’afegeix l’aprovació del pressupost i l’annex 
de personal.  
- La convocatòria de la Junta es realitzarà a través de la seu electrònica.  
- La celebració de la Junta i del Consell d’Administració podrà dur-se a terme 
mitjançant videoconferència i prendre acords per escrit i sense sessió.  
- El Consell d’administració estarà compost per un mínim de deu i un màxim de 
dotze membres, els quals tres a proposta l’Ajuntament de Vic, dos a proposta de 
l’Ajuntament de Manlleu, dos a proposta del Consell Comarcal i els restants 
seran designats per la Junta, un dels quals a proposta de la Fundació 
Universitària Balmes i els altres a proposta d’entitats econòmiques o socials que 
tinguin una finalitat relacionada amb l’objecte de la societat.  
- Es fa constar les obligacions d’informació que s’ha de facilitar a l’administració 
amb participació majoritària: la memòria corresponent a les encomanes de 
gestió, informació que legalment correspongui, els comptes d’acord amb la 
comptabilitat mercantil i transposar-los a la comptabilitat pública als efectes de 
consolidació, el pla anual d’actuació, inversió i finançament i l’auditoria de 
compliment.  
- S’explicita la subjecció a la Llei de Contractes del Sector Públic. 
- Es descriu l’existència del Consell de Direcció, com a òrgan deliberatiu i no 
executiu.  
 
 
7. Ratificació, si escau, de la contractació d’una pòlissa de crèdit per valor 
de 75.000 euros amb el BBVA 
 

Es ratifica, per unanimitat, la contractació d’una pòlissa de crèdit per valor de 
75.000 euros amb el BBVA.  
 
Import concedit 75.000,00 € 

Comissió obertura (en %) 0,10% 

Comissió obertura (en €) 75,00 € 

Interès aplicat sobre disposat Variable. Euribor 90d + 1,45% anual – 
liquidació trimestral 

Interès que s’aplica a dia d’avui 1,450 % 

Comissió de no disponibilitat 0,15 trimestral (0,60% anual) 

Condicions Domiciliació de nòmines o s/social mensual 



 
 

8. Aprovació, si escau, del Pla d’igualtat de gènere 2020-2024 
 

S’aprova, per unanimitat, el Pla d’igualtat de gènere 2020-2024.  
 
El Pla d’accions a realitzar és el següent:  
 
1. Registrar públicament el Pla d’igualtat 
2. Difondre el Pla d’igualtat 
3. Aplicar la perspectiva de gènere als plecs de clàusules 
4. Aplicar la perspectiva de gènere a les bases dels processos selectius 
5. Crear un registre de les accions formatives a les quals ha assistit el personal 
6. Regular i organitzar correctament el teletreball 
7. Revisar el llenguatge androcèntric en la comunicació 
8. Conscienciació del personal sobre l’ús del llenguatge no sexista 
9. Informar al personal sobre el protocol d’assetjament sexual que té Creacció 
 
 
9. Aprovació, si escau, de les bases de tres nous processos selectius 
 

S’aproven, per unanimitat, les bases de tres nous processos selectius.   
 
Bases i convocatòries de processos selectius 

Lloc de treball Tipus de contracte Jornada 

Coordinador/a Tècnic/a 
de Projectes 

Procés de selecció 
ordinari de personal 
laboral fix 

Sencera (37,5 hores 
setmanals) 

Tècnic/a de l’Oficina de 
relacions internacionals 
i projectes Europeus 

Procés de selecció 
ordinari de personal 
laboral temporal 

Parcial (25 hores 
setmanals) 

Tècnic/a de 
l’Observatori 

Procés de selecció 
extraordinari de 
personal laboral fix 

Sencera (37,5 hores 
setmanals) 

 
 
 
10. Ratificació o aprovació, si escau, de l’atorgament de beques de 
transport als alumnes dels cursos realitzats en el marc del Programa 
“Ocupació per a la Indústria local d’Osona 2018-20” 
 

S’aprova, per unanimitat, concedir els imports següents en concepte de beques 
de transport:  
 
- La quantia de 101,43 € al Sr. Jesús Centellas amb DNI núm. 48048395H 
- La quantia de 48,84 € a la Sra. Johanna Marisol Abrigo amb DNI núm. 
X9995863V 
- La quantia de 47,36 € al Sr. Oriol Alarcon amb DNI núm. 47847437P 
- La quantia de 135,56 € al Sr. Marc Contreras amb DNI núm. 48048431P 
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S’aprova, per unanimitat, concedir els imports següents en concepte de beques 
de transport de Soldadura bàsica i avançada -3a edició-: 
 
- La quantia de 202,59 € (107,19 € - bàsica / 95,14 € - avançada) al Sr. Xavier 
Monpin amb DNI número 77749969X  
- La quantia de 25,83 € (15,75 € - bàsica / 10,08 € - avançada) al Sr. Sergi 
Romero Rovira amb DNI número 77751015K  
- La quantia de 29,46 € (16,41 € - bàsica / 13,05 € - avançada) al Sr. Ayoub  
Koubaa amb DNI número 51241754P  
- La quantia de 93,54 € (52,23 € - bàsica / 43,31 € - avançada) al Sr. Mohamed 
Zaghdoud amb DNI número 51240479K  
- La quantia de 87,42 € al Sr. Adrià Segalès amb DNI número 33947755P  
- La quantia de 104,94 € (60,27 € - bàsica / 44,67 € - avançada) al Sr. Seydou 
Keyta amb DNI número Y5325450K  

  
 
S’aprova, per unanimitat, concedir els imports següents en concepte de beques 
de transport de Soldadura bàsica i avançada -3a edició-:  
 
- La quantia de 401,37 € (229,77 € - bàsica / 171,60 € - avançada) al Sr. Javier 
Coomonte Willen amb DNI número 44421594S   
- La quantia de 148,86 € (91,62 € - bàsica / 57,24 € - avançada) al Sr. Miquel 
Solà Nogué amb DNI número 33955833J   
- La quantia de 136,71 € (84,57 € - bàsica / 52,14 € - avançada) al Sr. Mourad 
Habid amb NIE número X9890713-T   
- La quantia de 209,88 € (120,42 € - bàsica / 89,46 € - avançada) al Sr. Raul 
Lopez Noguera amb DNI número 48040649C   
- La quantia de 134,67 € (81,54 € - bàsica / 53,13 € - avançada) al Sr .Mohamed 
Ech·Echaykh amb PASSAPORT número CB3020871   
- La quantia de 151,80 € (90,60 € - bàsica / 61,20 € - avançada) al Sr. 
Abderrahman Laazibi amb NIE número X8035073T  
 
 
 
11. Ratificació o aprovació, si escau, de convenis i/o contractes 
 

Es ratifiquen, per unanimitat, els convenis i contracte presentats.  
S’aprova, per unanimitat, el conveni presentat.  
 

Convenis i contractes pendents de ratificació  

Objecte  Tipus  Durada  

Conveni de formació pràctica en centres de 
treball amb l’Escola Sant Miquel dels Sants i 
l’alumne Ferran Font Serra 

Conveni de 
col·laboració 

21/07/2020 

Conveni de col·laboració amb l’Institut de Vic per 
desenvolupar, en règim d’alternança i amb 

Conveni de 
col·laboració 

04/09/2024 



 
 

formació dual els cicles formatius de grau 
superior de Comerç Internacional, Màrqueting i 
publicitat, Gestió de vendes i espais comercials, 
Manteniment electromecànic, Instal·lacions 
elèctriques i automàtiques, Activitats comercials i 
en l’àmbit logístic.  

Adjudicació de la contractació de l’auditoria de 
compliment de Creacció pels anys 2019 i 2020 a 
Faura-Casas Auditors Consultors, SL  

Contracte 2 anys  

 
Conveni pendent d’aprovació   

Objecte  Tipus  Durada  

Conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i Creacció per la participació i 
desenvolupament d’accions dins de la Xarxa 
d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic 
Local 

Conveni de 
col·laboració  

21/07/2020 

 
 
12. Torn obert d’intervencions 
 
El Sr. Joan Carles Rodríguez exposa que des del Consell Comarcal es va dur a 
terme una reunió amb el Sr. Pere Macías, coordinador del pla de Rodalies, per 
sol·licitar informació sobre el desdoblament de la línia de tren R3. Recalca que 
és un tema de gran importància i que es treballa activament per aconseguir una 
millora des d’una comissió integrada per diverses institucions. De la reunió es va 
extreure que fan falta informes tècnics per avançar. El pla de Rodalies, a dia 
d’avui, contempla el desdoblament de la línia entre Parets i la Garriga i la 
construcció d’un quilòmetre a Vic.  
 
El Sr. Josep Arimany explica que s’ha redactat una moció que es presentarà al 
mes de novembre i que també es passarà als integrats del Consell 
d’administració perquè la puguin aprovar en els seus òrgans. Aquesta moció 
pretén assolir consens amb tots els partits polítics i les institucions d’Osona per 
tal de tirar endavant el dit desdoblament de l’R3.  

 

Sense més intervencions, s’aixeca la sessió. 

 
El Secretari manifesta la continuïtat en la comunicació de la videoconferència i 
que els participants han tingut la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i 
l’emissió del vot, donant-se compliment als requisits estatutaris per aquest tipus 
de reunions. 

 
 

Vist i plau 

El Secretari El president 

Jordi Espona Arumí Josep Arimany Manso 
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