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ACTA NÚMERO 1/2016, DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL
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ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA

Identificació de la sessió:
Núm. 1/2016
Caràcter: ordinari
Data: 29 de gener de 2016
Horari: de 12:05 a 12:55 h
Lloc: Can Xiquet
President:
Esteve Serrano Ortín
Hi assisteixen:
Ana Muñoz Martínez
Gemma Bellvehí Oliver
Pedro Luis Cano Moreno
Luis Javier Fuentes Muñoz
Aitor Blanc Aranjuelo
Maria Duarte Aparicio
Azucena Laura Rodera Feliz
Jordi Ventura Pujol
Felipe Ordóñez Barrera
Francisco Javier López Arguedas
Laia Muñoz Aldana [Entra al punt 3]
Secretari: Francisco Javier Ezquiaga Terrazas
Altres assistents:
Ignasi Rovira Riera, gerent
Ascensión Calderón Pedrosa, cap d’àrea de Desenvolupament Econòmic Local
S'ha excusat d'assistir-hi:
Mireia González Sáez [Delega el vot en la presidència]
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Abans de començar amb l’ordre del dia, el president, Sr. Serrano, dóna la benvinguda als
assistents i es disculpa per la rapidesa de la convocatòria.

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió

1 - Aprovació de l'acta de la sessió número 4/2015, corresponent a la sessió ordinària del
dia 14 de setembre de 2015.
Per unanimitat dels consellers presents i representats, s'aprova l'acta número 4/2015,
corresponent a la sessió ordinària del dia 14 de setembre de 2015.

2 - Aprovar l’increment salarial per a l’any 2016 i la liquidació de la paga extraordinària
del 2012.
Per unanimitat dels consellers presents o representats, s’aprova la proposta d’acord següent:
Vist l’article 19 del Capítol I del Títol III de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos
Generals del Estat, per l’any 2016 pel qual les retribucions del personal al servei del sector
públic durant l’any 2016 poden experimentar un increment global fins a l’1% respecte a les
vigents a 31 de desembre de 2015.
Vist per un altra part, que en l’exercici 2012 Grameimpuls SA va donar compliment al Reial
Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat, recollides en l’article 2, portant a terme la supressió de la paga
extraordinària o equivalent del mes de desembre de tot el personal.
Vist que l’import total de la part no liquidada al personal era de 182.672,59 euros.
Vist que amb data 3 de juny de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va
acordar aprovar els expedients de modificacions de crèdit del Pressupost 2014, finançats amb
romanent líquid de tresoreria i acordava liquidar als treballadors donats d’alta en l’exercici 2012
la part de la paga extraordinària del 2012 meritada abans de l’aprovació del RDL 20/2012.
Vist que la part liquidada als treballadors de Grameimpuls SA durant l’exercici 2014, donant
compliment a l’acord del Ple exposat anteriorment, va suposar un total de 98.440,22 euros.
Vist que resta pendent de liquidar als treballadors de l’empresa municipal la part de la paga
extraordinària del 2012 meritada després de l’aprovació del RDL 20/2012.
Vist l’acord signat per la Taula de Negociació de Grameimpuls SA amb data 25 de gener de
2016, per la qual es s’acorda l’increment salarial de l’1% i la recuperació de la part de la paga
extraordinària corresponent a l’exercici 2012, en relació a l’aplicació de la Llei 48/2015 de 29
d’octubre de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.
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Per tot això, el President de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració.
Primer - Aprovar l’increment salarial de l’1% als treballadors de Grameimpuls SA en
compliment de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre.
Segon - Aprovar la liquidació de la paga 2012 corresponent als serveis prestats pel personal
de Grameimpuls SA, durant el període de meritació següent a l’entrada en vigor del RDL
20/2012, de 13 de juliol.
* Presenta el punt la Sra. Ana Muñoz.

3 - Aprovar el Projecte d’obres referent a la reforma i adequació del Pavelló Canigó del
Recinte Torribera.
Per majoria, amb 12 vots a favor i 1 abstenció dels consellers presents o representats, s’aprova
la proposta d’acord següent:
“Vist les necessitats de creixement de les instal·lacions de l’Escola de Restauració per poder
ampliar l’oferta formativa ocupacional i donades les exigències normatives d’espais i exclusivitat
d’impartició de cursos en aquests mateixos espais, es fa necessari el trasllat de l’Escola de
Restauració a un altre equipament que disposi de mes superfície disponible.
Vist que tant des de la Diputació de Barcelona com des de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet s’ha valorat positivament l’opció de traslladar l’Escola de Restauració de Santa
Coloma de Gramenet al Pavelló Canigó del Recinte de Torribera.
Vist que el Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb data 27 d’abril de 2015 va
aprovar la declaració d’obres en el Pavelló Canigó d’especial interès o utilitat municipal;
Vist l’Informe Econòmic de rehabilitació i adequació del Pavelló Canigó elaborat per
Grameimpuls SA que consta a l’expedient;
Vist l’acord de la Junta de Govern Local del passat 22 de desembre de 2015 pel qual
s’autoritzava, disposava i reconeixia l’obligació per un import total de 600.000 euros per iniciar
el projecte associat a la nova Escola de Restauració al Pavelló Canigó a favor de l’empresa
Grameimpuls SA.
Vista la sol·licitud de subvenció de 27 d’octubre de 2015 de l’Alcaldessa de Santa Coloma de
Gramenet i dirigida a la Presidenta de la Diputació de Barcelona, per la qual es sol·licitava
500.000 euros per a la direcció d’obres i despeses vinculades al trasllat i condicionament de
l’espai del Pavelló Canigó.
Vist l’acord de la Junta de Govern del 19 de gener de 2016 per el qual es va acceptar per part
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet l’ús de l’edifici Pavelló Canigó per impulsar el
Projecte Escola de Restauració mitjançant la figura jurídica de la concessió demanial;
Vist l’encàrrec de gestió i execució de les obres de reforma i adequació del Pavelló així com la
gestió de l’Escola de Restauració a l’empresa Grameimpuls SA, recollit en l’acord de la Junta
de Govern local del passat 19 de gener de 2016.
Vist el projecte executiu d’obres portat a terme per la UTE Manel Rio, Josep Benedito i Estudi
d’arquitectura MIM-A el qual recull els requeriment necessaris per a la rehabilitació del Pavelló
Canigó del Recinte Torribera i el seu ús com a Escola de Restauració.
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Per tot això, el President de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració.
Primer - Donar compte al Consell d’Administració de l’encàrrec d’execució d’obres de reforma
i adequació del Pavelló Canigó així com la gestió de l’Escola de de Restauració de Santa
Coloma de Gramenet portada a terme per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Segon - Aprovar el Projecte d’obres referent a la reforma i adequació del Pavelló Canigó del
Recinte Torribera per a la ubicació de l’Escola de Restauració de Santa Coloma de Gramenet.
Voten a favor

S’absté

Esteve Serrano Ortín
Ana Muñoz Martínez
Gemma Bellvehí Oliver
Pedro Luis Cano Moreno
Luis Javier Fuentes Muñoz
Mireia González Sáez [Delegació del vot]
Maria Duarte Aparicio
Azucena Laura Rodera Feliz
Jordi Ventura Pujol
Felipe Ordóñez Barrera
Francisco Javier López Arguedas
Laia Muñoz Aldana

Aitor Blanc Aranjuelo

* Expliquen el Sr. Rovira i la Sra. Muñoz la importància del projecte i la previsió de calendari per
a la seva implantació.
El Sr. Serrano destaca el finançament que aporta la Diputació de Barcelona, l’interès del trasllat
degut a la insuficiència de les instal·lacions actuals i que es tracta d’un projecte de ciutat.
Precisa el Sr. Blanc que la seva abstenció és deu a què no han pogut veure el projecte, degut
al poc temps hagut, ja que l’actuació, en principi, la valoren positivament.

4 - Donar compte de l’informe derivat de l’aplicació de la Llei de morositat dels tres
darrers trimestres de l’exercici 2015, pel que fa a les operacions comercials portades a
terme per l’empresa GRAMEIMPULS, SA.
El Consell resta assabentat de la proposta següent:
“Vista la llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2001, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials;
Vista la disposició addicional tercera, de la llei 15/2010 de 5 de juliol, que l’empresa municipal
GRAMEIMPULS SA ha publicat de forma expressa les informacions sobre períodes de
pagament als seus proveïdors en la memòria dels seus comptes anuals;
Vist l’article quart de la llei 15/2010 de 5 de juliol, per la qual els Tresorers o, en el seu defecte,
Interventors de les Corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el
compliment dels terminis previstos en aquesta Llei, en referència al pagament de les
obligacions de cada Entitat Local, que inclourà necessàriament el número i la quantia global de
les obligacions pendents en les que s’incompleixin els terminis;
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Vist que GRAMEIMPULS SA, mitjançant Ofici ha lliurat a la Tresorera de l’Ajuntament la
informació corresponent als terminis de pagament de les obligacions, corresponents als tres
darrers trimestres de l’exercici 2015:
Vist que els terminis de pagament indicats en la Llei 15/2010 de 5 de juliol per als poders
adjudicadors de Sector Públic corresponen a 30 dies a partir del 2013;
Vist que els informes derivats de la Llei de morositat presentats per GRAMEIMPULS SA
recullen les dades referents als:
-

períodes mitjans de pagament (PMP)
períodes mitjans pendents de pagament (PMPP)

Per tot això, el President de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració:
Únic - Donar compte dels informes derivats de l’aplicació de la Llei de morositat del 2n, 3r i 4rt
trimestre de 2015, pel que fa a les operacions comercials portades a terme per l’empresa
GRAMEIMPULS SA.”
* Presenta el punt la Sra. Ana Muñoz.

5 - Donar compte del compliment de l’execució pressupostària del 4t trimestre del 2015.
El Consell resta assabentat de la proposta següent:
“Vista l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’
Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera;
Vist que l’esmentada ordre estableix l’obligació de comunicar la informació dels pressupostos
de les Entitats Locals, així com del seu seguiment;
Vist que l’objectiu de la llei es garantir la sostenibilitat pressupostària de totes les
Administracions Públiques;
Vistes les normes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) que tenen per objecte disposar
d’informació comparable, actual i fiable sobre l’estructura i l’evolució de la situació econòmica
dels Estats de la Unió Europea;
Vist el Reial Decret 4/2012 que estableix que els Ajuntaments inclosos en el 111 del Reial
Decret 2/2004 remetran trimestralment, un informe de seguiment del Pla d’Ajust aprovat pel Ple
de l’Ajuntament i valorat favorablement pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques;
Vistes les obligacions de subministrament d’informació en l’àmbit de les Corporacions Locals al
les que està sotmesa l’empresa municipal, establertes a l’article 16 de l’Ordre 2105/2012, que
estableixen que amb caràcter trimestral s’haurà de comunicar l’execució pressupostària;
Vist que GRAMEIMPULS SA ha tramés els formularis referents al Balanç; el Compte de
Pèrdues i Guanys; la informació addicional relativa al Compte de Pèrdues i Guanys; la
informació addicional de provisions a llarg i curt termini; la informació addicional sobre
transferències i subvencions rebudes; la informació addicional sobre inversions en actius no
financers recollits al Balanç; la informació necessària per aplicar la Regla de la Despesa; la
Capacitat / Necessitat de finançament seguint la normes del Sistema Europeu de Comptes; el
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detall de despeses finançades amb fons de la UE o altres administracions públiques; el
Calendari i pressupost de Tresoreria 2015; la situació d’execució d’efectius;
Vist que l’empresa municipal ha lliurat a la Intervenció del nostre Ajuntament la informació
corresponent a l’execució pressupostària del quart trimestre del 2015;
Per tot això, el President de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració:
Únic - Donar compte del compliment de l’execució pressupostària del quart trimestre de 2015.”
* Presenta el punt la Sra. Ana Muñoz. Tot responent preguntes de la Sra. María Duarte, la Sra.
Muñoz i el Sr. Rovira indiquen que hi ha uns deu litigis amb el SOC, per import total d’uns
140.000 €.

Precs i preguntes
El Sr. López Arguedas pregunta quin és el calendari per als plans d’ocupació.
El Sr. Rovira contesta que ja estan en marxa els plans per a persones de més de 45 anys, els
des la renda mínima d’inserció, i els prorrogats de l’AMB; i falta el de treball als barris, que
començarà aviat.
Ressalta el Sr. Serrano que l’AMB aportarà durant els propers 4 anys 2.600.000 €.; que
l’ajuntament contribuirà amb 600.000 € l’any 2016 i que falta saber quina serà la contribució de
la Diputació.
El Sr. López Arguedas exposa que la Asociación de Parados Mayores Activos convida a tots
els grups polístics municipals a un Pacte Local per a l’Ocupació, i distribueix un exemplar de la
proposta entre els assistents.
El Sr. Blanc pregunta quin ús futur es preveu per a l’actual escola de restauració.
Contesta el Sr. Serrano que l’ús futur caldrà resoldre-ho en el marc de la proposta global sobre
el conjunt dels espais pendents d’assignació d’usos, tot i que, avança, s’està treballant amb la
idea d’unificar els centres de l’empresa d’acord amb les seves característiques i funcions.
El Sr. Blanc pregunta quines actuacions fa l’empresa per a promoure l’economia social i el
cooperativisme. També reclama més visualització d’aquestes tasques al web de la societat.
Indica el Sr. Serrano que s’està desenvolupant un projecte de moneda local, s’està promovent
la utilització de la CIBA com a espai que ha de servir per ubicar activitats d’economia social, i
que es mantenen les tasques habituals assessorament als emprenedors en l’àmbit de
l’economia social i el cooperativisme. El Sr. Rovira també apunta que s’està preparant un pla
d’actuació en aquesta matèria i que es revisarà el web.
El Sr. Blanc demana quins són els criteris que s’apliquen per a les accions formatives.
Respon la Sra. Ascensión Calderón que es fa una prospecció de les necessitats de personal de
les empreses en un àmbit territorial ampli i es “casa” amb un estudi de la població. A partir
d’aquí es prepara una proposta formativa que es presenta a la mesa del SOC, de la que surt la
proposta formativa definitiva, ja que és el SOC –apunta Sr. Rovira- qui defineix els sectors
d’actuació prioritaris.
S’interessa el Sr. Blanc pels acords de col·laboració amb els municipis veïns.
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Assenyala el Sr. Serrano que ja existeix un acord firmat amb Badalona.
La Sra. Calderón i el Sr. Rovira enumeren altres projectes conjunts amb municipis propers:
centres locals de serveis a les empreses, formació reglada unificada, 2 projectes per a joves i
de garantia juvenil i un projecte promogut per la Diputació de Barcelona.

La Presidència, aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta. EN DONO FE.
El president

El secretari general

Esteve Serrano Ortín

Fco. Javier Ezquiaga Terrazas
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