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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 20 d’abril de 2022. 

 
 

Per convocatòria del President, es constitueix el Consell d’Administració ordinari 
de Creacció, Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, S.L. en format 
telemàtic via ZOOM, a les 12.30 hores, amb l’assistència dels següents 
membres: 

 
 

ASSISTENTS 
 
Consellers: 
 
JOSEP ARIMANY MANSO 
CARLES BANÚS PUIGIVILA  
LOURDES BAULENAS VIÑETS 
DAVID BOSCH PETIT 
MARIA LUISA MOYANO FERNÁNDEZ 
MARIA ESTÍBALIZ POUS DE BLAS  
JOAN CARLES RODRÍGUEZ CASADEVALL  
JOAN TURRÓ VICENS 
JORDI VIDAL VALLS 
 
Secretari no conseller: JORDI ESPONA ARUMÍ 
 
El Sr. ÀLEX GARRIDO SERRA delega el seu vot al Sr. DAVID BOSCH PETIT.  
 
El Sr. JOSEP LLUÍS GARCÍA DOMINGUEZ i el Sr. ROGER CUMERAS 
VILADECANS excusen la seva assistència.  
 
 
Assisteixen al Consell els següents membres del Consell de direcció: 
 
Anna Campasol 
Jordi Collet 
Bet Dachs 
Núria Macià 



Anna Maresma 
Bet Piella 

 

Assisteixen al Consell els següents convidats:  
 

Carlos Ruiz 
Ricard Carreras 
Jordi Bruch Franc 
Cristina Cortadelles 
Rosa Àlvarez 
 

 
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. Autorització, si escau, per participar en la licitació del SOC dels Centres 

de Noves Oportunitats de l’àmbit territorial d’Osona pel període 2022-
2024 i autorització, si escau, per la creació d’una UTE amb la Fundació 
Intermedia, que permeti executar aquesta licitació. 

5. Aprovació, si escau, de les bases i convocatòria dels processos ordinaris 
de contractació laboral de 2022  

6. Ratificació, si escau, de les resolucions de revocació d’ajuts a la 
contractació realitzats en el marc del Programa “Talent i noves 
oportunitats” 

7. Aprovació, si escau, de les bases de beques de transport del Programa 
Formació Professional Ocupacional Dual i ratificació, si escau, de 
l’atorgament de beques de transport als alumnes de les formacions 
realitzades en el marc del Programa “Clau de Pas” 

8. Ratificació o aprovació, si escau, de convenis i/o contractes 
9. Torn obert d’intervencions 

 
Després del debat corresponent i les oportunes deliberacions, el Consell adopta 
per unanimitat els següents 
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A C O R D S 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior 
 
S’aprova, sense esmenes i per unanimitat, l’acta de la reunió anterior (16 de 
març de 2022). 
 

 
2. Seguiment de les dades de contractació, d’atur i casos de COVID-19 a 
nivell de comarca.  
 
Pren la paraula el Sr. Carlos Ruiz i procedeix a exposar les següents dades:  
 
 
Incidència de la Covid-19 
 
Sembla que comencem a deixar de banda la Covid-19, per la qual cosa no farà 
més incís, centrant l’exposició en les dades de l’atur i de la contractació.  
 
 
Mercat de treball 
 
Són dades rellevants a comentar, en tant que s’ha produït un canvi de tendència: 
Les dades de l’atur presenten mínims històrics, amb una xifra de 6.986 persones 
aturades (que suposa una taxa d’atur, corresponent al mes de març, del 8,65%), 
i, per altra banda, presenten una tendència a la reducció de les xifres d’atur, però 
de forma cada cop més alentida, en tant que serà difícil reduir-les encara més. 
Cal remuntar-se al 2006 per trobar xifres d’atur inferiors a les 7.000 persones, tot 
i que també cal tenir en compte que potser encara hi ha cert efecte dels ERTOS 
(tot i que és una dada que no es coneix).  
 
Per col·lectius (com mostren els gràfics), l’atur es redueix més en les persones 
amb nacionalitat espanyola, i per franges d’edat es redueix més en els grups de 
persones entre 45 i 54 anys. No ha canviat l’estructura, pel que fa a la distribució 
per sexes, l’atur femení sempre se situa per damunt del masculí; pel que fa a 
l’edat, es destaca que els majors de 55 segueixen un patró diferent de la resta, 
en tant que presenten la taxa d’atur més alta i de més difícil inserció; quant a la 
nacionalitat, l’atur de la població estrangera també es manté més alt respecte de 
l’atur de la població no estrangera, que disminueix. 
 
Per interpel·lació per part del Sr. Joan Turró sobre les dades històriques de 
reducció de l’atur, intervé la Sra. Mari Moyano per indicar que comparteixen 
l’exposició i que realment estan sorpresos per aquestes bones dades de les 
xifres d’atur. No els consta que actualment hi hagi empreses a Osona que 
estiguin emprant encara la figura de l’ERTO. 
 
Intervé la Sra. Estíbaliz Pous informant que tampoc no els consta que es facin 



ERTOS (tot i que ha estat molt difícil el seguiment de les dades perquè no hi 
havia res publicat), que les dades son molt bones, trencant els auguris com que 
la pujada del salari mínim faria incrementar l’atur, però que continuem veient que 
sectors de població com el de les dones, els joves, la gent més gran o els de 
nacionalitat estrangera son els qui continuen patint. De fet, la contractació per 
ETT de dones supera amb escreix i per molt la contractació d’homes, per tant la 
taxa de temporalitat i la rotació és important. Esperem, però, que amb la nova 
reforma laboral la situació es vagi normalitzant. 
 
Pren de nou la paraula el Sr. Ruiz, per abordar les dades de contractació:  
 
Pel que fa a la contractació, les xifres també reflecteixen un màxim històric en el 
primer trimestre de l’any, amb 12.879 contractes, i unes xifres de contractació 
temporal que suposa el percentatge més baix a la comarca d’Osona i que suposa 
també un mínim històric. El 28,4% dels contractes han estat de caràcter indefinit 
i això és una dada molt positiva (només consten dades similars al primer trimestre 
del 2009). Arrel de la nova reforma laboral, s’està produint un transvasament de 
contractació laboral temporal cap a indefinida i s’espera que s’elevin aquestes 
xifres i que creixi encara més la contractació indefinida.  
 
En quant als diferents sectors, els gràfics reflecteixen aquells sectors on més es 
redueix la contractació temporal (arquitectura i enginyeria, transport, TIC, 
agricultura,...) i, en l’altre extrem, els sectors on es manté més alta la temporalitat, 
l’incrementen (veterinari, recerca i serveis financers). 
 
Intervé el Sr. Joan Turró per exposar que és significativa la dada que publicava 
també la Vanguardia referent a la manca de treballadors o professionals per 
cobrir tots els llocs de treball que es troben vacants (en concret, 100.000 llocs de 
treball no ocupats). També aquí a la Comarca s’ha vist aquest fet, en tant que hi 
ha molts sectors que no troben professionals per cobrir les necessitats. Cal 
avaluar i analitzar com fer seguiment d’aquest factor. 
 
La Sra. Lourdes Baulenas afegeix que, en la línia que apunta al Sr. Turró i  
respecte del sector de la construcció, no es troben tècnics ni ma d’obra 
qualificada per cobrir els llocs de treball, el que provoca que les empreses no 
puguin créixer per manca de personal, i el mateix es fa extensiu a d’altres sectors. 
 
La Sra. Estíbaliz Pous apunta, respecte del sector serveis (bàsicament hoteleria 
i restauració) que el problema té més a veure amb les condicions de treball que 
s’ofereixen que no tant amb la manca d’especialització dels treballadors/res, no 
sempre és per una manca de formació que pot ser més patent en altres sectors.  
 
Intervé la Sra. Núria Macià indicant que veient les dades d’atur i veient els seu 
caràcter estructural, resulten cada cop més importants els programes i projectes 
per a la formació a mida, intermediar i acompanyar aquests perfils en situació 
d’atur i que no entren per currículum però amb els que es poden aconseguir 
insercions laborals (posa com exemple el curs de xarcuteria, en què les vuit 
persones que hi participaven aniran totes a treballar i eren perfils cronificats). 
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El Sr. Turró afegeix que, en aquesta línia, és important treballar amb els 
municipis, amb els ajuntaments, per tal que es facin programes específics 
d’inserció, no genèrics per propiciar la ocupació de les persones en atur que 
realment cerquen ocupació.  
 
Per interpel·lació del Sr. Arimany intervé l’alcalde de Prats de Lluçanès, Sr. Jordi 
Bruch, exposant que tot i que el municipi es troba en la mateixa situació 
geogràfica, les infraestructures i sobretot la xarxa de carreteres han afavorit que 
estiguin més a prop (les persones que viuen a Prats i treballen a Vic triguen 
només 20 minuts per desplaçar-se). Aquestes vies de comunicació han afavorit 
la creació de molts llocs de treball, així com poder viure en un municipi on els 
lloguers son més assequibles que a d’altres zones a la Plana. La proximitat dona 
oportunitats. També la pandèmia va fer veure els avantatges del coworking, que 
ha permès la ocupació d’emprenedors, que, amb pocs recursos econòmics 
poden viure en entorn rural i treballar a distància. 
 
Com a documentació adjunta a la present reunió, es troba la informació i gràfics 
detallats que han estat comentats.  
 
 
 
3. Informe de la direcció sobre l’estat dels projectes.  
 
“Taula de gestió sostenible de la ramaderia a Osona” 
 
Pren la paraula el Sr. Ricard Carreras per exposar que aquest projecte 
s’emmarca en l’estratègia Osona Biocircular, que té per objectiu transformar el 
sector agroalimentari per fer-lo més resilient i més sostenible.  
 
Aproximadament el 50% de la facturació de la comarca depèn del sector 
agroalimentari (que, a la seva vegada depèn, principalment, del sector càrnic i 
ramader). Partint d’aquest fet, i en relació a les persones que demanen de tancar 
granges, cal explicar que, tot i ser una opció, cal trobar vies econòmiques 
alternatives a tot el finançament que aporta aquest sector. Aquesta és l’opció que 
fa Osona Biocircular, cercar alternatives, tenint present la problemàtica dels 
purins.  
 
Per altra banda, el 50% aproximadament de les dejeccions ramaderes son 
sobrants, és a dir, tot i que un 50% les podem aplicar directament al camp (tot i 
que té també implicacions negatives en cas de no fer-se correctament), el que 
es planteja és què fer amb el restant 50%, de dejeccions excedents: S’han de 
poder tractar i intentar valoritzar-les. Un d’aquests possibles tractaments és 
mitjançant el biogàs, encara que per si sol segueix generant un problema 
d’excedent de nutrients. Per tant, quan es parla de plantes de biogàs en territoris 
amb alta densitat ramadera com el nostre, cal comptar, a més de la planta de 
biogàs, amb una planta de tractament del digestant (que intenta concentrar 
aquesta fracció i exportar-la a d’altres territoris). 



 
El biogàs és doncs una bona iniciativa (en la documentació adjunta a la present 
reunió es recull en detall el context del biogàs). El context que s’exposa fa que 
algunes empreses estiguin interessades en la instal·lació de plantes de biogàs 
al territori, i això és positiu des del punt de vista de la transició energètica. Les 
institucions hem de procurar però que la gestió de purins passin per aquestes 
plantes de biogàs, amb la voluntat que això vagi en pro de les dejeccions 
ramaderes.  
 
També es comenta (segons consta també a la documentació adjunta) sobre les 
accions que es porten a terme des de la Taula (com la Mission Trip a Dinamarca 
i els altres que es relacionen), sobre les conclusions a les que s’ha arribat així 
com també sobre la línia d’ajuts rebudes (Grups Operatius del Departament  
d’Acció Climàtica) que, tot i que de forma encara no oficial, ens han finançat els 
tres projectes del territori de gestió de dejeccions ramaderes per anar trobant 
opcions per gestionar dites dejeccions (per exemple, gestionant-les com a 
fertilitzant orgànic a les vinyes, que és una de les línies en les que es treballa). 
 
Intervé el Sr. Turró per felicitar a BETA i al Ricard Carreras per la tasca realitzada 
i perquè aquesta permet començar a veure resultats, essent aquest un tema molt 
important per a la Comarca. 
 
El Sr. Jordi Bruch felicita també el Sr. Carreras per la seva exposició.  
 
 
Proposta Innovadors i experimentals amb el Consorci del Lluçanès 
 
Pren la paraula la Sra. Núria Macià per explicar que des de la data de l’anterior 
Consell fins ara i dins de l’estratègia Osona Biocircular, va sortir una convocatòria 
inesperada del SOC (convocatòria d’innovadors) i es va presentar durant la 
setmana santa un projecte conjuntament amb el Consorci del Lluçanès per anar 
baixant alguna de les activitats d’Osona Biocircular.(veure detall del subprojecte 
a documentació adjunta a la sessió). El projecte s’ha presentat per 181.200,00 € 
i es demana una subvenció de 135.900,00 €. 
 
Per tant, es demana al Consell la ratificació de l’aprovació del Pla d’execució 
anual i de la sol·licitud de la subvenció del Programa de projectes innovadors i 
experimentals, per al projecte “Osona i Lluçanès: generador d’activitat 
econòmica i ocupació en el sector agroalimentari. Implantació Osona 
Biocircular.” 
 
 
S’acorda, per unanimitat: 
 

1. Aprovar Pla d’execució anual anomenat “Osona i Lluçanès: generador 
d’activitat econòmica i ocupació en el sector agroalimentari. Implantació 
Osona Biocircular.”  
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2. Aprovar la sol·licitud al Servei d’Ocupació de Catalunya de la subvenció 
destinada al Programa de projectes innovadors i experimentals per a la 
realització del Pla “Osona i Lluçanès: generador d’activitat econòmica i 
ocupació en el sector agroalimentari. Implantació Osona Biocircular”, per 
un import de subvenció de 135.900,00 € d’un pressupost total de projecte 
de 181.200,00 €. 

 
 
Oficina de Relacions Internacionals i Projectes Europeus 
 
Continua la seva intervenció la  Sra. Macià exposant que s’està treballant en una 
visita a Brussel·les programada per al 7 - 8 de juny del 2022, amb una part 
institucional de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, però 
també vinculada als projectes estratègics amb visita a la Direcció General de 
Política Regional i Urbana, a la DG AGRI i també visitar alguna xarxa per fer 
consorcis. També es proposa fer una agenda alternativa per visita a 
Eurodiputats.  
 
 
Fons Europeus: sessió adreçada a entitats locals i del tercer sector 
 
El dia 13 de maig la Sra. Mariona Sanz, Directora General dels Fons Europeus,  
farà una ponència adreçada a entitats locals i al tercer sector perquè des de la 
Direcció General estan desenvolupant un servei d’orientació adreçat a aquest 
perfil d’entitats. Queda pendent de definir horaris i ubicació, proposant per tal de 
fomentar la participació, que sigui al Consell Comarcal.  
 
 
 
4. Autorització, si escau, per participar en la licitació del SOC dels Centres 
de Noves Oportunitats de l’àmbit territorial d’Osona pel període 2022-2024 
i autorització, si escau, per la creació d’una UTE amb la Fundació 
Intermedia, que permeti executar aquesta licitació. 
 
Es preveu que entre els mesos d’abril i maig de 2022 s’obri una nova 
convocatòria i es demana, per tant: 
 

1. Autorització per participar en la en la licitació del SOC dels Centres de 
Noves Oportunitats de l’àmbit territorial d’Osona pel període 2022-2024, i 
 

2. En cas de ser admesa la sol·licitud de participació, autoritzar a Creaccció 
la creació d’una UTE amb la Fundació Intermèdia per completar la 
solvència tècnica i poder executar la licitació.  

 
S’aprova, per unanimitat, atorgar les autoritzacions sol·licitades. 
 



 
 
5. Aprovació, si escau, de les bases i convocatòria dels processos ordinaris 
de contractació laboral de 2022.  
 
Pren la paraula la Sra. Cristina Cortadelles i exposa que per tal de possibilitar la 
cobertura de quatre places estructurals vacants (que actualment estaven 
ocupades en situació d’interinantge però que compliran 3 anys el proper mes de 
maig), es proposen els següents acords: 
 

1. Iniciar un procés ordinari per a la selecció, mitjançant una convocatòria 
pública de contractació laboral fixa, dels següents llocs de treball: 
 

- Cap d’àrea d’Empresa 
- Tècnic/a especialista d’emprenedoria 
- Tècnic/a de l’Observatori Socioeconòmic d’Osona 
- Tècnic/a administratiu/va i comptable 

 
2. Delegar en el Conseller Delegat de l’empresa, la publicació, l’inici i 

tramitació de l’esmentat procés ordinari per cobrir quatre llocs de treball 
d’estructura, incloent la confecció de les bases de les convocatòries. 
 

3. Informar que les bases, fases i altres aspectes de les convocatòries es 
podran consultar a la pàgina web de l’entitat:  

 

www.creaccio.cat/creaccio/treballa-amb-nosaltres/ 
 

4. Aprovar les places objecte de l'oferta pública de contractació laboral fixa 
que són les següents: 
 

 
Plaça Tipus contracte Categoria Import  Sistema de 

selecció 

Cap d’Àrea 
d’Empresa  

Contracte laboral fix. 
A temps complet 

(37,5h setmanals)  

Grup 2. 
Nivell 1. 
Responsable 
àrees  

35.051,63 €  Concurs 
oposició 

Tècnic/a 
especialista 
d’emprenedoria  

Contracte laboral fix. 
A temps complet 

(37,5h setmanals) 

Grup 2. 
Nivell 2. 
Tècnic/a 
especialista 

31.684,52 € Concurs 
oposició 

Tècnic/a de 
l’Observatori 
Socioeconòmic 
d’Osona  

Contracte laboral fix. 
A temps complet 

(37,5h setmanals)  

Grup 2. 
Nivell 3. 
Tècnic/a de 
projecte  

28.041,30 €  Concurs 
oposició 

Tècnic/a 
administratiu/va 
i comptable  

Contracte laboral fix. 
A temps complet 

(37,5h setmanals)  

Grup 3. 
Nivell 3. 
Tècnic/a 
comptable  

23.000,00 € Concurs 
oposició 

 
 
 
S’aproven els acords, per unanimitat.  

http://www.creaccio.cat/creaccio/treballa-amb-nosaltres/
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6. Ratificació, si escau, de les resolucions de revocació d’ajuts a la 
contractació realitzats en el marc del Programa “Talent i noves 
oportunitats”  
 
Exposa la Sra. Cortadelles que hi ha dues empreses respecte de les quals es 
proposa revocar els ajuts “estimular la contractació”, en concret: 
 

a) Revocar a xxxx, amb DNI número 33934394X, en representació de 
CARNS AUSIÓ RIFÀ SL., l’import de 5.041,48 € aprovats i que no s’han 
executat. 
 

b) Revocar a xxxx, amb DNI número 33954162K en representació de 
TALLERS ALBERT MARTINEZ SL., l’import de 3.268,63 € aprovats i que 
no s’han executat 

 
Es ratifiquen, per unanimitat, ambdues resolucions de revocació. 
 
 
 
7. Aprovació, si escau, de les bases de beques de transport del Programa 
Formació Professional Ocupacional Dual  i ratificació, si escau, de 
l’atorgament de beques de transport als alumnes de les formacions 
realitzades en el marc del Programa “Clau de Pas”. 
 
Pren la paraula la Sra. Cristina Cortadelles, per explicar les condicions de les 
beques de transport, que son les següents: 
 

- Import de les beques: 0.15 €/km 
- Condicions d’accés:  

 
o Resident a Osona i municipi, a un mínim de 25 km del lloc de treball 
o Assistència mínima d’un 80% de les sessions de formació 

 
El Consell adopta els següents acords: 
 
1. S’aproven, per unanimitat, les bases de beques de transport del Programa 

Formació Professional Ocupacional Dual i obrir la convocatòria de les beques 
de transport per als i les alumnes participants en les accions formatives 
emmarcades dins el programa FPO Dual. 

 
2. S’acorda, per unanimitat, la publicació de les bases reguladores i la 

convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 

3. Es ratifica, per unanimitat, l’atorgament de beques de transport als alumnes 
de les formacions realitzades en el marc del Programa “Clau de Pas”. 
Concretament, es concedeix a les següents persones:  



 
a) xxx amb PASS número 18AC12944, la quantia de 102,98 € 
b) xxx amb DNI número 49294327Z, la quantia de 105,00 € 
c) xxx amb NIE número X8752711S, la quantia de 93,00 € 
d) xxx amb PASS número AU620650, la quantia de 45,00 € 
e) xxx amb PASS número AW747353, la quantia de 116,00 € 
f) xxx amb NIE número Y6162207S, la quantia de 49,92 € 
g) xxx amb PASS número HR5273586, la quantia de 78,40 € 
h) xxx amb PASS número ZO2076201, la quantia de 61,68 € 
i) xxx amb NIE número 48047166M, la quantia de 78,40 € 
j) xxx amb DNI número 48193219P, la quantia de 49,60 € 

 
 
 
8. Ratificació o aprovació, si escau, de convenis i/o contractes 
 
Es ratifica, per unanimitat, el següent conveni:  
 
 

Objecte del conveni Tipus Import Durada 

Conveni de cooperació educativa entre 
Creacció, l’Institut de Vic i l’estudiant 
per fer la formació pràctica en centres 
de treball 

Conveni de 
cooperació 
educativa 

0 € Fins al 
31/05/22 

 
 
 
9. Torn obert d’intervencions 
 
El Sr. Joan Turró comunica formalment que ha demanat la baixa voluntària en 
les seves funcions per jubilació a la FUBalmes, i per tant, és la darrera reunió del 
Consell d’Administració a la què assisteix. Ha estat per ell un extraordinari honor 
professional poder participar en un projecte com el de Creacció. Exposa que en 
aquest període ha estat possible entre tots crear un model de governança en una 
entitat molt complexa, amb un projecte que està ja donant els seus fruits. 
Suggereix, com a darrera aportació com a conseller delegat, que cal donar més 
importància als efectes del canvi climàtic, i la indústria agroalimentària és un dels 
elements que entén que cal incidir en aquest aspecte, com a agència de 
generació d’activitat econòmica.  
 
Per altra banda, agraeix a tots els socis de l’entitat, a la Presidència i a l’equip 
tècnic tots aquests anys que ha pogut compartir.  
 
Intervé el Sr. Arimany fent esment que el Sr. Turró va ser el pare, l’ideòleg del 
projecte Creacció, i li agraeix tota la seva dedicació.   
 
Intervenen per torns la resta d’assistents per agrair tots ells al Sr. Turró la bona 
tasca realitzada durant aquests anys, no només com a Conseller sinó també com 
a Conseller delegat, la seva dedicació, aportacions i mestratge, desitjant-li una 
bona jubilació. 
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Sense més intervencions, s’aixeca la sessió. 

 
Pel Secretari es 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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