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A
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AGÈNCIA
D’EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT,
SL PER A REALITZACIÓ DE DIVERSOS ESTUDIS I
PROJECTES

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Identificació: ENCÀRREC A CREACCIÓ AGÈNCIA D’EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I
CONEIXEMENT, SL PER A REALITZACIÓ DE DIVERSOS ESTUDIS I PROJECTES
Relació de fets:
1. L’Ajuntament de Manlleu és membre de l’empresa Creacció Agència d’emprenedoria, Innovació
i Coneixement, S.L , que té la condició de mitjà propi i servei tècnic de les administracions
públiques que en són sòcies, com a poder adjudicador d’aquestes, de conformitat amb el que
disposa el vigent text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. (RDL 3/2011 de 14 de
novembre).

2. L’Ajuntament de Manlleu vol encomanar a l’empresa Creacció Agència d’emprenedoria,
Innovació i Coneixement, S.L (d’ara endavant Creacció) la realització dels estudis següents:
1. Observatori Socioeconòmic d’Osona:
- Disseny i manteniment dels indicadors de Manlleu per al quadre de
comandament
- Establir la xarxa de fonts d’informació
- Activitats formatives dirigides als agents territorials: Tallers formatius i
sessió de contrast tècnics Ajuntament de Manlleu – Reptes Informe de
Competitivitat
- Elaborar els següents estudis periòdics
 Flaix Informatiu
 Flaix del Mercat de Treball
 Informe de Competitivitat de la comarca d’Osona
 Informe de Megatendències
 Disseny Infografies del mercat de treball a Manlleu
- Altres serveis de l’Observatori Socioeconòmic d’Osona
 Web Observatori Socioeconòmic d’Osona
 Consultes i serveis a mida
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Projecte
Projecte
Projecte
Projecte
Projecte

 Difusió de la informació: Twitter i Destacats web
Participació en els mitjans de comunicació
entorn la Formació Professional
Ocupació per la indústria
La Fàbrica d’impuls a la innovació
Estudi de cadenes de valor: béns d’equip i agroindústria, TIC i esport
Osona Invest

3. L’import d’aquest encàrrec es valora en 29.773,53 €
Fonaments de dret:
I.

Els articles 11 i 10 de les lleis 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
(LRJSP) i 26/2010, de 3 d’agost, de procediment de les administracions públiques
catalana (LRJAPCat) respectivament regulen el règim dels encàrrecs de gestió entre
òrgans de les mateixes administracions públiques, indicant que la realització
d'activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans administratius,
els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans,
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d'una altra de diferent,
per raons d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a
terme.

II.

L’apartat 3 de l’article 10 de la LRJAP Cat, estableix que pel que als requisits formals
d’aquest encàrrec de gestió s'exigeix:

-

Que es tracti d’activitats de caràcter material o tècnic que sigui competència
tant de l’ens que formula l’encàrrec com qui el rep i que s’encomani per raons
d’eficiència o per no disposar dels mitjans.

-

Que es concretin les activitats que afecta l’encàrrec, el termini de vigència i la
naturalesa i l’abast de la gestió encarregada.

-

La formalització del mateix en els termes que estableix llur normativa i, si no
n'hi ha, per acord exprés dels òrgans, organismes o entitats públiques que hi
intervenen.

-

Publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l'instrument de formalització i
la resolució de l'encàrrec de gestió.

III.

Aquest encàrrec de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la competència ni
dels elements substantius del seu exercici i, per tant, és responsabilitat de l'òrgan,
organisme o entitat pública que l'ha fet dictar els actes o les resolucions de caràcter
jurídic que hi donin suport o en què s'integri l'activitat material concreta objecte de
l'encàrrec.

IV.

Aquests encàrrecs de gestió a mitjans propis vénen regulats en l’article 4.1.n del
TRLCSP que els considera negocis jurídics exclosos de l’aplicació de la normativa de
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contractes quan l’ens al qual es formula l’encàrrec tingui atribuïda la condició de mitjà
propi i servei tècnic del mateix, d'acord amb el que assenyala l'article 24.6.
En aquest 24.6 del TRLCSP on es fixen els criteris per qualificar com a servei tècnic o
mitjà propi un ens, els ens, organismes i entitats del sector públic, exigint que l’òrgan
–poder adjudicador- que encomana el servei tingui sobre els mateixos un control
anàleg al que poden exercir sobre els seus propis serveis. Si es tracta de societats, a
més, la totalitat del seu capital haurà de ser de titularitat pública.
Pel que fa al compliment d’aquestes condicions l’art. 2n dels estatuts de l’empresa
Creacció, SL, li atribueix la condició d’ens de naturalesa pública amb caràcter de mitjà
propi i servei tècnic de les Administracions públiques que en són sòcies, com a poder
adjudicador d’aquestes, de conformitat amb el que disposa el vigent text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic. (RDL 3/2011 de 14 de novembre). A més
l’Ajuntament de Manlleu té representació en els seus òrgans de decisió i per tant
intervé en la presa de decisions i el control sobre l’actuació del mateix.
V.

Així mateix, les activitats i serveis per les quals es vol formular l’encàrrec a Creacció
estan dins el seu objecte social d’acord amb el que estableix l’article 2 dels seus
estatuts

Per tant,
RESOLC:
Primer. Encomanar a CREACCIÓ, Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement S.L.,
amb NIF B65150484, la realització dels estudis i projectes que s’indiquen a continuació:
1. Observatori Socioeconòmic d’Osona:
- Disseny i manteniment dels indicadors de Manlleu per al quadre de
comandament
- Establir la xarxa de fonts d’informació
- Activitats formatives dirigides als agents territorials: Tallers formatius i
sessió de contrast tècnics Ajuntament de Manlleu – Reptes Informe de
Competitivitat
- Elaborar els següents estudis periòdics
 Flaix Informatiu
 Flaix del Mercat de Treball
 Informe de Competitivitat de la comarca d’Osona
 Informe de Megatendències
 Disseny Infografies del mercat de treball a Manlleu
- Altres serveis de l’Observatori Socioeconòmic d’Osona
 Web Observatori Socioeconòmic d’Osona
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Segon. Aprovar el cost d’aquesta encomana de gestió, que per al present exercici 2017 és
de vint-i-nou mil set-cents setanta-tres euros amb cinquanta-tres cèntims. (29.773,53 €€), i
amb càrrec a la partida 022414899900.
Tercer. Publicar aquest acord al BOP de Barcelona i al Portal de Transparència de
l’Ajuntament.
Quart. Notificar aquest acord a CREACCIÓ, Agència d’Emprenedoria, Innovació i
Coneixement S.L, i a l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica, a Intervenció i a
Tresoreria.
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