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MARIA VICTORIA COLOM CANAL, secretària de l’Ajuntament de Manlleu, 

C E R T I F I C O:

Que el Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 1 d'octubre de 2013, va aprovar, per 
unanimitat, dels 20 regidors assistents, dels 21 que l’integren, entre altres, els acords 
següents: 

“ADQUISICIÓ DIRECTA DE PARTICIPACIONS SOCIALS DE PARCTEC VIC, SL 
(FUTURA CREACCIÓ)

Part expositiva:

1. Mitjançant escriptura autoritzada pel Notari Sr. Enric Costa Pagès el 23 de juliol de 
2009 (protocol 1.121), l’Ajuntament de Vic i la Fundació Universitària Balmes (en 
endavant, FUB) van constituir la Societat Parctec Vic, Societat Limitada (en endavant,
Parctec Vic), societat que segons els seus Estatuts (en la redacció que resulta de la 
modificació estatutària protocol·litzada el 21 de novembre de 2011, amb el número 
1.342, pel Notari Sr. Enric Costa Pagès) té com a objecte social, entre d’altres, les 
activitats següents: la promoció, gestió i desenvolupament del Parc tecnològic de Vic, 
la promoció econòmica del municipi i del seu entorn territorial, la realització 
d’activitats formatives de promoció de l’ocupació i d’inserció laboral, l’impuls de 
polítiques industrials i d’emprenedoria, etc. El seu capital social, en el moment de la 
constitució, ascendia a 3.006 participacions socials d’1 euro de valor nominal 
cadascuna; capital social que es dividia entre l’Ajuntament de Vic (2.405 
participacions) i la FUB (601 participacions). 

2. Posteriorment, mitjançant escriptura pública autoritzada pel Notari Sr. Enric Costa 
Pagès el 31 de gener de 2012 (protocol 115), es va augmentar el capital de la 
societat Parctec Vic en la xifra de 50.000,00 euros, creant 50.000 participacions 
socials de valor nominal 1,00 euro cadascuna, per la qual cosa el capital de la 
societat va passar a ser de 53.006,00 euros. Així, després de l’assumpció per part 
dels socis de les noves participacions socials, en proporció a la seva participació en el 
capital social inicial, l’Ajuntament de Vic participa amb un capital de 42.405,00 euros 
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que correspon a un total de 42.405 participacions socials, i la FUB participa amb un 
total de 10.601,00 euros corresponents a 10.601 participacions socials. 

3. A l’article 2 dels Estatuts de Parctec Vic consta que la societat és un ens de 
naturalesa pública amb caràcter de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Vic, 
com a poder adjudicador, de conformitat amb el que disposa la Llei de Contractes del 
Sector Públic, i d’altra banda, l’article 3 limita la possibilitat de ser socis de la 
companyia als “ens locals i les entitats públiques o altres que tinguin la consideració 
d’entitats del sector públic que tinguin una finalitat relacionada amb l’objecte de la 
societat”.

4. Després de diverses converses, els socis actuals de Parctec Vic i l’Ajuntament de 
Manlleu i el Consell Comarcal d’Osona han arribat a l’acord de donar un nou 
enfocament a la societat ampliant el seu àmbit d’actuació a tota la comarca i també 
les seves finalitats als efectes de potenciar les relacions i sinèrgies entre la 
Universitat, les administracions públiques i el món empresarial mitjançant l’impuls de 
projectes d’interès comú per a totes les parts. Aquest nou enfocament comportarà el 
canvi de denominació social, la modificació de l’objecte, la transmissió de 
participacions socials per tal de possibilitar l’entrada en el capital social de 
l’Ajuntament de Manlleu i del Consell Comarcal i la modificació dels òrgans socials.

5. Concretament, quant al canvi de denominació, la societat passarà a denominar-se 
CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL (en 
endavant CREACCIÓ) i el seu objecte social es modificarà a fi d’ampliar el reu radi 
d’actuació a l’àmbit comarcal. Pel que fa al capital social, l’Ajuntament de Vic, prèvia 
renúncia de la FUB al seu dret d’adquisició preferent i previ acord de la Junta 
General, efectuarà la transmissió de 21.202 participacions socials a l’Ajuntament de 
Manlleu i al Consell Comarcal d’Osona (cadascun subscriurà 10.601 participacions), 
de manera que l’Ajuntament de Vic tindrà 21.203 participacions socials, la FUB 
conservarà les 10.601 participacions de les que ja disposa, l’Ajuntament de Manlleu 
participarà amb 10.601 participacions i el Consell Comarcal també en subscriurà 
10.601. Així, l’Ajuntament de Vic tindrà una participació del 40% mentre que la FUB i 
els dos nous socis, l’Ajuntament de Manlleu i el Consell Comarcal, participaran la 
societat amb un 20% cadascun. Finalment, respecte els òrgans de govern, es portarà 
a terme l’entrada de representants de l’Ajuntament de Manlleu i del Consell Comarcal 
en la Junta General i en el Consell d’Administració de la societat.

6. Respecte, doncs, a l’adquisició de participacions per part de l’Ajuntament de Manlleu 
cal dir que les participacions socials són valors mobiliaris que, d’acord amb la 
normativa sobre patrimoni de les administracions públiques, tenen la consideració de 
béns patrimonials i per tant, han de ser administrats d’acord amb criteris de màxima 
rendibilitat. Així, la normativa preveu com a principi general que l’alienació s’ha de 
dur a terme mitjançant un procediment de contractació obert, basat en els principis 
de concurrència i publicitat, tot i que en determinats supòsits admet excepcions que 
permeten recórrer a l’adquisició directa. 

7. En aquest cas és l’objecte social de la societat, que en recollir un seguit d’activitats o 
finalitats com són la promoció econòmica, la inserció i formació laboral, la lluita 
contra l’atur, o la gestió de programes de foment de l’ocupació i de desenvolupament 
econòmic, permet considerar que no es tracta d’una societat concurrencial o de 
mercat sinó del que la doctrina ha qualificat com a una societat “dispensadora” 
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d’ajuts, ja siguin en forma d’accions formatives, d’impuls o de suport econòmic. Els 
seus ingressos no provenen del mercat sinó principalment de les aportacions de les 
administracions matrius, d’altres aportacions o de d’aportacions privades realitzades 
en el marc d’una acció concertada i la seva motivació no és obtenir uns beneficis per 
tal de distribuir dividends sinó que busca una rendibilitat social. Per tant, concorren, 
doncs, suficients raons d’interès públic que justifiquen l’adquisició directa de les 
participacions de la societat sense haver de seguir un procediment contractual amb 
concurrència i publicitat. Tanmateix caldrà, d’acord amb la normativa patrimonial, 
demanar un informe previ al Departament de Governació i Relacions Institucionals de 
la Generalitat de Catalunya per tractar-se d’un procediment d’adquisició directa i, 
alhora, un informe al Departament d’Economia i Coneixement de la mateixa 
Generalitat atès que els béns objecte d’adquisició són valors mobiliaris.

8. Pel que fa a considerar la nova societat CREACCIÓ com a un mitjà propi o servei 
tècnic de tots els socis que la integren cal dir que, precisament, aquesta pluralitat 
d’ens matriu no obsta per declarar-la mitjà propi de cadascun d’ells, 
independentment del seu grau de participació, ja que la doctrina i la jurisprudència 
entenen que es donen els dos requisits necessaris en les relacions domèstiques o in 
houseproviding, com són, l’exercici d’un control anàleg al que exerceixen sobre els 
seus propis serveis i que la part essencial de l’activitat de l’ens instrumental la realitzi
per als ens matriu (socis). 

9. Respecte aquest control anàleg es considera que l’exerceixen de forma conjunta tots 
els socis sempre que tots ells participin en el capital i en els òrgans de decisió del 
mitjà propi. Per tal de concretar-lo és convenient disposar d’algun instrument que 
prevegi aquesta capacitat conjunta d’influència sobre els aspectes estructurals, 
objectius estratègics o decisions més rellevants. Així, es preveu formalitzar un 
Conveni general de col·laboració entre els socis destinat a fixar, entre altres, les 
operacions societàries a executar, els pactes interns pels quals es regirà el 
funcionament de la societat i la relació entre els ens socis en ordre a la consecució 
dels objectius socials. Alhora, la societat CREACCIÓ, en tant que poder adjudicador 
d’acord amb el que preveu el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes dels sector públic, haurà de dotar-
se d’unes instruccions internes de contractació a les que s’haurà d’ajustar en les 
seves relacions contractuals amb terceres persones. 

10. Atesa la voluntat dels socis de CREACCIÓ de que la nova societat sigui una eina 
fonamental de promoció econòmica a la comarca d’Osona, es preveu en la 
modificació dels Estatus la possible creació d’un òrgan consultiu i assessor que 
possibiliti la participació en la societat d’altres administracions públiques, institucions 
o agents econòmics o socials de la comarca com a fòrum de debat d’objectius i 
projectes. Aquest òrgan es denominarà Consell General i no tindrà facultats 
executives, decisòries ni de representació societària. A tal efecte, la societat 
CREACCIÓ formalitzarà amb el Consell Empresarial d’Osona i amb la Cambra de 



Comerç de Barcelona (Delegació d’Osona) sengles convenis de col·laboració a fi 
materialitzar aquesta voluntat de cooperació entre institucions, organismes i ens 
d’àmbit comarcal per a la realització de projectes i accions comuns, que es 
concretarà, d’entrada, amb el nomenament d’un representant de cadascuna 
d’aquestes dues entitats com a membre del Consell d’Administració de la societat 
CREACCIÓ.   

11. Respecte de l’adquisició directa de les participacions i de la consideració de mitjà 
propi, entre altres qüestions jurídiques, a data 18 de març de 2013,es va emetre per 
encàrrec de l’Ajuntament de Vic l’informe jurídic per part de Romà Miró que 
s’incorpora a l’expedient, les argumentacions i conclusions del qual s’incorporen i 
serveixen de fonament a la present proposta.

12. Pel que fa al valor de les participacions a adquirir, 10.601 participacionsd’1 euro de 
valor nominal cadascuna, 10.601,00 euros per tant, consta en l’expedient un balanç 
de la societat Parctec Vic, document pres en consideració per l’interventor municipal 
per l’elaboració del seu informe de data 19 de setembre de 2013 relatiu a la 
sostenibilitat financera d’aquesta operació.

13. A la sessió plenària del passat 1 de juliol de 2013, l’Ajuntament de Vic va acordar 
posar a la venda, d’una banda, deu mil sis-centes una (10.601) participacions socials, 
números 32.406 al 43.006, ambdós inclosos, a favor de l’Ajuntament de Manlleu per 
un preu d’un (1) euro per participació social, que equival al seu valor nominal i, de 
l’altra, deu mil sis-centes una (10.601) participacions socials, números 21.805 al 
32.405, ambdós inclosos, a favor del Consell Comarcal d’Osona, pel mateix preu. Així 
mateix, va acordar sol·licitar els corresponents informes previs als Departaments 
d’Economia i de Governació de la Generalitat de Catalunya i va autoritzar el canvi de 
denominació social de Parctec Vic (modificant, conseqüentment, l’article 1r dels 
Estatuts socials), la modificació del seu objecte social i la modificació dels Estatuts 
socials (concretament, articles2n, 7è, 10è, 14è i Disposició Addicional 1a, i la 
incorporació d’una nova Disposició Addicional 4a) d’acord amb el redactat que consta 
com Annex en l’expedient. Conseqüentment, correspon ara que l’Ajuntament de 
Manlleu, com a nou soci, procedeixi a aprovar l’adquisició directa de les participacions 
socials de la societat Parctec Vic. 

Fonaments de dret:

I. L’article 85.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en 
endavant, LRBRL) que, en enumerar les formes de gestió directa, inclou la societat 
mercantil el capital de la qual sigui de titularitat pública. També l’article 227 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprovà el Reglament d’obres, activitats i serveis de 
les entitats locals, que inclou entre les formes de gestió directa les societats mercantils 
amb capital íntegrament públic que pertany a diverses corporacions locals. 

II. Article 7 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions 
públiques (en endavant, LPAP) i article 209 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en 
endavant, LMRLC), respecte que les participacions socials són valors mobiliaris i tenen la 
consideració de béns patrimonials.
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III. Article 110 LPAP i article 4.1.p) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, 
TRLCSP) en relació a l’article 20 del propi TRLCSP, respecte que els contractes 
patrimonials pels quals s’aliena títols-valors es regeixen per la legislació de patrimoni i, 
quant a la seva preparació i adjudicació, també per la legislació de contractes del sector 
públic.

IV. Article 72 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals de Catalunya (en endavant, RPC) que exigeix que els bens 
patrimonials siguin administrats d’acord amb criteris de màxima rendibilitat i, en aquest 
sentit, estableix com a principi general que la seva alienació s’ha de dur a terme 
mitjançant un procediment de contractació obert. No obstant això, a l’apartat 3r del 
mateix precepte preveu com a excepció la concurrència de motivacions de promoció i 
reinserció socials, activitats culturals, promoció urbanística, foment del turisme, ocupació 
del temps lliure o d’altres anàlogues que facin prevaler una rendibilitat social per damunt 
de la rendibilitat econòmica. 

V. Article 137.4 de la LPAP, relatiu a les formes d’alienació dels béns immobles, però que 
per remissió expressa també és d’aplicació a la venda de béns mobles o de propietats 
incorporals, preveu que es podrà acordar l’adjudicació directa, entre altres, quan 
l’adquirent sigui una administració pública o, en general, qualsevol persona jurídica de 
dret públic o privat pertanyent al sector públic, quan l’adquirent sigui una entitat sense 
ànim de lucre i també quan es tracta d’una transmissió necessària per donar compliment 
a una funció de servei públic o a la realització d’una activitat d’interès general.  

VI. L’article 206.3 lletra a) de la LMRLC preveu que, tot i que l'adquisició de béns a títol 
onerós necessita el compliment de les normes sobre contractació dels ens locals, amb 
informe previ del Departament de Governació i Relacions Institucionals, es pot procedir a 
l'adquisició directa quan ho requereixin les peculiaritats dels béns, les necessitats del 
servei a satisfer o les limitacions del mercat immobiliari. A més, a la lletra c) del mateix 
precepte disposa que en el cas de valors mobiliaris, caldrà l'informe previ del 
Departament d'Economia i Finances, informe que s'ha d'emetre en el termini màxim de 
trenta dies. En el mateix sentit, respecte els valors mobiliaris, es manifesta l’article 209.1 
b) de la LMRLC, mentre que el seu apartat 3r excepciona els referits supòsits de l’article 
206.3 a) i els béns mobles de l’obligació d’alienar els béns patrimonials mitjançant 
subhasta pública.

VII. Articles 30, 40 i 43 del RPC pel que fa al desenvolupament reglamentari dels articles de 
la LMRLC abans esmentats.

VIII. L’article 24.6 del TRLCSP, quant a la consideració de mitjà propi o servei tècnic, disposa 
que: 



“Als efectes que preveuen aquest article i l’article 4.1.n), els ens, organismes i entitats del 
sector públic poden ser considerats mitjans propis i serveis tècnics d’aquells poders 
adjudicadors per als quals realitzin la part essencial de la seva activitat quan aquests tinguin 
sobre aquells un control anàleg al que poden exercir sobre els seus propis serveis. Si es tracta 
de societats, a més, la totalitat del seu capital ha de ser de titularitat pública. 

En tot cas, s’entén que els poders adjudicadors tenen sobre un ens, organisme o entitat un 
control anàleg al que tenen sobre els seus propis serveis si els poden conferir encàrrecs de 
gestió que siguin d’execució obligatòria per a ells d’acord amb instruccions fixades 
unilateralment per qui fa l’encàrrec i la retribució dels quals es fixi per referència a tarifes 
aprovades per l’entitat pública de la qual depenguin. 

La condició de mitjà propi i servei tècnic de les entitats que compleixin els criteris esmentats 
en aquest apartat s’ha de reconèixer expressament per la norma que les creï o pels seus 
estatuts, que han de determinar les entitats respecte de les quals tenen aquesta condició i 
precisar el règim dels encàrrecs que se’ls puguin conferir o les condicions en què se’ls poden 
adjudicar contractes, i determina per a elles la impossibilitat de participar en licitacions 
públiques convocades pels poders adjudicadors dels quals siguin mitjans propis, sense 
perjudici que, quan no hi hagi cap licitador, se’ls pugui encarregar l’execució de la prestació 
objecte d’aquestes”

IX. En relació amb l’anterior, l’article 4.1 n) del TRLCSP, exclou de l’àmbit d’aplicació de la 
pròpia Llei “els negocis jurídics en virtut dels quals s’encarregui a una entitat que, de 
conformitat amb el que assenyala l’article 24.6, tingui atribuïda la condició de mitjà propi 
i servei tècnic d’aquest, la realització d’una determinada prestació. No obstant això, els 
contractes que hagin de subscriure les entitats que tinguin la consideració de mitjà propi 
i servei tècnic per a la realització de les prestacions objecte de l’encàrrec queden 
sotmesos a aquesta Llei, en els termes que siguin procedents d’acord amb la naturalesa 
de l’entitat que els subscrigui i el tipus i la quantia d’aquests, i, en tot cas, quan es tracti 
de contractes d’obres, serveis o subministraments les quanties dels quals superin els 
llindars establerts a la secció 2a del capítol II d’aquest títol preliminar, les entitats de dret 
privat han d’observar per a la seva preparació i adjudicació les regles que estableixen els 
articles 137.1 i 190.”

X. Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de 
societats de capital.

XI. Estatuts actuals de la Societat Parctec Vic, Societat Limitada, en la redacció que resulta 
de la modificació estatutària protocol·litzada el 21 de novembre de 2011, amb el número 
1.342, pel Notari Sr. Enric Costa Pagès.

XII. Vist l’informe de l’interventor relatiu a la fiscalització prèvia.

Respecte a la competència per a aprovar l’adquisició directa de participacions socials, es 
considera, per aplicació analògica dels supòsits de l’article 22.2 b) i 47.2 g) de la LRBRL, que 
és del Ple, i que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de 
membres de la Corporació, s’ha redactat aquesta proposta i s’ha dictaminat per la Comissió 
Informativa abans del seu sotmetiment al Ple que ha de respondre als següents

ACORDS:

Primer. Acordar l’adquisició directa de10.601 participacions socials,números 32.406 al 
43.006, ambdós inclosos,pel preu d’1,00 euro per participació, que equival al seu valor 
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nominal, de la societat mercantil PARCTEC VIC, SL (futura CREACCIÓ AGÈNCIA 
D'EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL), els Estatuts actuals de la qual consten 
en l’expedient, i d’acord amb la nova redacció dels articles 1r, 2n, 7è, 10è, 14è i de la 
Disposició Addicional 1a i la nova Disposició Addicional 4a, redacció aprovada per 
l’Ajuntament de Vic el passat 1 de juliol i que consta, en annex, en l’expedient.

Segon. Sol·licitar sengles informes al Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya atès que els béns objecte d’adquisició són valors mobiliaris i alhora 
al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la mateixa Generalitat per a 
poder procedir a l’adquisició directa de les esmentades participacions socials atesa la 
peculiaritat dels béns a adquirir.

Tercer. Declarar la futura societat mercantil CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPRENEDORIA, 
INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL mitjà propi o servei tècnic de l’Ajuntament de Manlleu, 
d’acord amb el que preveu el nou Article 2n – Objecte social dels Estatuts en la redacció 
aprovada per l’Ajuntament de Vic el passat 1 de juliol de 2013.

Quart. Aprovar la despesa derivada d’aquesta adquisició directa de participacions socials, 
que ascendeix a 10.601,00 euros, amb càrrec a la partida 02.430.8509000 del vigent 
pressupost municipal.

Cinquè. Designar el regidor senyor Josep M. Anglada Jordà per representar l’Ajuntament en 
la Junta General de la societat PARCTEC VIC, SL (futura CREACCIÓ AGÈNCIA 
D'EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL) i facultar-lo en ordre a la plena 
executivitat d’aquests acords i per a dictar els actes complementaris i necessaris per a 
portar-los a terme i particularment per a la formalització de la subscripció i instruments 
necessaris una vegada despleguin la seva eficàcia els acords adoptats. 

Sisè. Facultar, així mateix, al regidor senyor Josep M. Anglada Jordà per signar amb la resta 
de socis, previ a l’execució dels acords anteriors, un conveni privat de socis que reguli les 
operacions societàries a executar, els pactes interns pels quals es regirà el funcionament de 
la societat i la relació entre les administracions sòcies en ordre a la consecució dels objectius 
de la societat, i en especial en el referent als següents temes:

- Fixació i definició dels objectius bàsics de la societat i del marc d’actuació general de la 
mateixa.

- Definició dels diferents àmbits dels projectes a desenvolupar i regulació de la forma 
d’execució dels mateixos.

- Regulació marc dels recursos a aportar a la societat (humans i econòmics).
- Regulació de la composició del Consell d’Administració de la societat i de la forma de 

designació dels diferents membres que hauran d’integrar-lo.



Setè. Donar-se per assabentat que, d’acord amb les previsions del nou article 14 dels 
estatuts socials, el Consell d’Administració de la societat estarà integrat per un mínim de deu 
i un màxim de dotze membres, d’acord amb la distribució següent:

a) tres en representació de l’Ajuntament de Vic,
b) tres en representació de la Fundació Universitària Balmes,
c) dos en representació de l’Ajuntament de Manlleu,
d) dos en representació del Consell Comarcal d’Osona,
e) i els dos restants, en el seu cas, seran designats per la Junta General. Tanmateix, 

l’Ajuntament de Vic, en l’esmentat acord d’1 de juliol passat, aprovà que un membre 
sigui proposat pel Consell Empresarial d’Osona (CEDO) i l’altre per la delegació a 
Osona de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Vuitè. Condicionar l’eficàcia dels acords anteriors a l’emissió dels informes previs favorables 
dels dos Departaments de la Generalitat de Catalunya referits en l’acord segon, a l’adopció i 
execució dels corresponents acords per part de la resta de socis de PARCTEC VIC, SL (futura  
CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL), especialment a 
l’execució de l’acord plenari de l’Ajuntament de Vic d’1 de juliol de 2013 relatiu ala 
transmissió de participacions i a la modificació de la denominació, objecte i òrgans socials i, 
finalment, a l’efectiva aprovació de tots aquests extrems per part de la Junta General de la 
societat i a la seva elevació a públics en la corresponent escriptura pública que haurà 
d’inscriure’s, degudament, en el Registre Mercantil.

Novè. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Vic, a la Fundació Universitària Balmes, al 
Consell Comarcal d’Osona, al Consell Empresarial d’Osona i a la Cambra de Comerç de 
Barcelona (Delegació d’Osona), i comunicar-los a la directora de l’Oficina de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu, i a l’interventor i a la tresorera municipals.”

I perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquest certificat amb el 
vistiplau del senyor alcalde, fent la reserva a la qual es refereix l’article 206 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que en resultin de l’aprovació de l’acta 
corresponent.
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