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ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA 
 
 

 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.  1/2019 
Caràcter: ordinari 
Data: 1 de març de 2019 
Horari: de 12:07 a 13:25 h 
Lloc:  Can Xiquet (c. Rafael de Casanova, 40) 
 
 
President: 
 
Esteve Serrano Ortín 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Lidia Montero Cos 
Ana Muñoz Martínez 
Gemma Bellvehí Oliver 
Pedro Luis Cano Moreno 
Anna Ma Pérez Rodríguez 
María Duarte Aparicio 
Azucena Laura Rodera Feliz 
 
Secretari: Francisco Javier Ezquiaga Terrazas 
 
Altres assistents: 
 
Ignasi Rovira Riera, gerent 
Ascensión Calderón Pedrosa, cap de l’àrea de Desenvolupament Econòmic Local 
Susanna Chamorro Prieto, cap del servei de Foment Empresarial 
Ma José Cutillas Baeza, cap d’Organització i Recursos Humans 
 
S'ha excusat d'assistir-hi: 
 
Luis Javier Fuentes Muñoz 
Mireia González Sáez 
Alexandra Sevilla Oliveres 
Ovidi Huertas Castillo 
Manuel Onieva Rodríguez 
 
 
 

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió 
 

 

1 - Aprovació de l’acta número 3/2018, corresponent a la sessió ordinària del 28 de 
setembre de 2018. 

 
Per unanimitat dels 8 consellers presents o representats, l’acta número 3/2018, corresponent a 
la sessió ordinària del  28 de setembre de 2018. 
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2 - Aprovar el Pla d’Actuació definitiu de Grameimpuls, SA per a l’any 2019. 

 
Per majoria, amb 6 vots a favor i 2 abstencions dels 8 consellers presents o 
representats, s’aprova la proposta d’acord següent: 
 
“Vist que GRAMEIMPULS, SA disposa d’un Pla Estratègic per als anys 2016-2020, 
aprovat per acord del Consell d’Administració en sessió ordinària de data 14 de març de 
2016, en què s’estableixen els objectius i les actuacions a portar a terme en l’àmbit de 
l’ocupació i desenvolupament empresarial de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. 
 
Vist que el Pla Estratègic de GRAMEIMPULS, SA recull línies concretes d’actuació 
agrupades en els eixos: 
 

- Eix 1. Millorar l’ocupabilitat i promoure l’ocupació de qualitat i amb igualtat 
d’oportunitats 
 

- Eix 2. Enfortir el teixit empresarial 
 

- Eix 3. Aconseguir l’excel·lència del sistema de gestió i una comunicació eficaç 
 

Vist que el desplegament del Pla Estratègic es concreta anualment en un Pla d’actuació, 
que és aprovat pel Consell d’Administració. 
 
Vist que el Consell d’Administració de data 28 de setembre de 2018 va aprovar el 
pressupost de GRAMEIMPULS, SA per a l’exercici 2019 i el Pla d’actuació per al mateix 
exercici. 
 
Vist que des de l’aprovació del pressupost i el Pla d’actuació s’han produït 
esdeveniments que poden modificar les  línies d’actuació que formen part dels tres eixos 
recollits el Pla Estratègic 2016-2020. 
  
Per tot això, el president de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració: 
 
Aprovar el Pla d’actuació definitiu de GRAMEIMPULS, SA per a l’any 2019.” 
 
 
Voten a favor: 
 

S’abstenen: 
 

Esteve Serrano Ortín Anna María Pérez Rodríguez 
Lidia Montero Cos María Duarte Aparicio 
Ana Muñoz Martínez  
Gemma Bellvehí Oliver  
Pedro Luis Cano Moreno  
Azucena Laura Rodera Feliz  

 
 
* Introdueix el punt el gerent, Sr. Ignasi Rovira. Posa en relleu que el pressupost 
actualitzat, que partia d’una previsió d’uns 11 milions d’euros, arriba ara a uns 14 
milions. 
 
La Sra. Ascensió Calderón fa un recorregut detallat per les cinc línies d’actuació de l’eix 
1 “Millorar l’ocupabilitat i promoure l’ocupació de qualitat amb igualtat d’oportunitats”. Fa 
notar que s’han recuperat cursos que fa alguns anys que no es feien, com ara el 
Programa de Garantia Juvenil. 
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En resposta a una pregunta de la Sra. Laura Rodera, indica que les empreses 
contactades en l’àmbit de la línia 2 pertanyent a tots els sectors, no només a l’hosteler. 
Modificant-se les predominants segons les èpoques. 
 
La Sra. Anna Pérez agraeix que la informació hagi estat facilitada en format de doble 
columna que permet comparar objectius 2019 amb els resultats de 2018. Tanmateix 
troba a faltar indicadors per gènere. 
 
Respon la Sra. Calderón que els indicadors per gènere estan identificats en cada 
programa adreçat a dones, però que no sempre és possible emplenar-los fins que no es 
fa el tancament i s’elabora la memòria. 
 
Exposa la Sra. Pérez que té la sensació de què la programació s’ha fet a la baixa, amb 
molta prudència. Pregunta si no s’ha estat massa conservadors en aquest sentit. 
 
Respon la Sra. Calderón que resulta inevitable actuar amb prudència atesa la forta 
dependència de factors externs plens d’incertesa. Altrament, en contestació a una 
pregunta de la Sra. Pérez, relativa a mesures contra la “bretxa  digital”, apunta que es 
programen unes 25 actuacions específiques sobre informàtica i, a més, en cada 
formació s’inclou un apartat de tècniques informàtiques. 
 
La Sra..Susanna Chamorro exposa les quatre línies de l’eix 2: “Enfortir el teixit 
empresarial”. Tot seguit ho fa la Sra. Cutillas, pel que fa a les tres línies de l’eix 3: 
“Aconseguir l’excel·lència  del sistema de gestió i una comunicació eficaç”. 
 
Assenyala la Sra. Pèrez que hi ha algun indicador que ha caigut, respecte l’any 2018, 
per exemple, el portal de conciliació. Apunta la Sra. Cutillas que s’han retirat els que es 
consideraven superats o innecessaris. Afegeix, també en resposta a una petició de la 
Sra. Pérez que el software lliure no és de possible aplicació en els programes 
relacionats amb el SOC, i que sí que és factible i s’utilitza en els altres àmbits. 
 
 
 
 

3 - Donar compte de l’aprovació de l’increment salarial dels/les treballadors/es de 
Grameimpuls, SA, per a l’any 2019. 

 
El Consell resta assabentat de la proposta següent: 
 
“Vist l’article 3.Dos del Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, en el qual 
s’estableix que en l’any 2019, les retribucions del personal al servei del sector públic 
poden experimentar un increment global fins al 2,25 per cent respecte a les vigents a 31 
de desembre de 2018, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de la comparativa, 
tant pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix i sense considerar a 
tals efectes les despeses d’acció social que, en termes globals, no podran experimentar 
cap increment el 2019 respecte a les de 2018. 
 
Vist l’acord signat a proposició del Gerent a la Consellera delegada i al President de 
GRAMEIMPULS SA, amb data 24 de gener de 2019, pel qual s’acorda: aprovar 
l’increment salarial del 2,25 per cent, amb efectes des del mes de gener de 2019, dels 
treballadors/es de GRAMEIMPULS SA, en compliment del que assenyala el Reial Decret-
llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de 
retribucions en l’àmbit del sector públic, donant compte d’aquest acord d’aprovació al 
Consell d’Administració, en la primera sessió que es celebri en l’any 2019.  
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Per tot això, el president de GRAMEIMPULS SA proposa al Consell d’Administració: 
 
Donar compte de l’acord d’aprovació de l’increment salarial del 2,25 per cent, de data 
24 de gener de 2019, en relació a l’increment salarial dels treballadors/es de 
GRAMEIMPULS SA, en compliment del Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel 
qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.” 
 
* Presenta el punt el gerent. 
 
 
 
 

4 - Donar compte de l’adjudicació i formalització del procediment obert relatiu al 
contracte del subministrament de vestuari laboral, complements i calçat 
(expedient 7/2018). 

 
El Consell resta assabentat de la proposta següent: 
 
“Vist que GRAMEIMPULS, SA necessitava contractar el subministrament de vestuari 
laboral, complements i calçat. 
 
Vist que GRAMEIMPULS, SA va complir amb les exigències de publicitat mitjançant 
publicació de l’anunci de licitació i dels Plecs reguladors en el Perfil del Contractant de 
l’entitat en data 5 de desembre de 2018, donant un termini fins el dia 20 de desembre de 
2018 perquè les licitadores poguessin presentar les seves ofertes. 
 
Vist que dins del termini que s’ha fet referència, van presentar proposició les següents 
empreses licitadores: 
 
 - PROMAR UNIFORM, SL. 
  
Vist que en data 10 de gener de 2019, la secretària de la Mesa de contractació va 
estendre acta en la que es procedia a la suma total de les puntuacions i es classificaven 
les ofertes, tot proposant a l’empresa PROMAR UNIFORM, SL com adjudicatària del 
contracte. 
 
Vist que en data 31 de gener de 2019, el Gerent i la Consellera Delegada de 
GRAMEIMPULS, SA, com a òrgan de contractació competent per raó de la quantia, van 
acordar adjudicar el contracte del subministrament de vestuari laboral, complements i 
calçat (expedient 7/2018) a l’empresa PROMAR UNIFORM, SL, per un import màxim de 
107.494,60 € (IVA exclòs) pel Lot 1 i un import màxim de 48.514,70 € (IVA exclòs) pel 
Lot 2, i un termini d’execució de dos (2) anys des de la signatura del contracte. 
 
I vist que en data 4 de març de 2019, està previst que GRAMEIMPULS, SA i l’empresa 
PROMAR UNIFORM, SL formalitzin el contracte del subministrament de vestuari laboral, 
complements i calçat (expedient 7/2018). 
 
Per tot això, el president de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració: 
 
Donar compte de l’adjudicació i formalització del contracte del subministrament de 
vestuari laboral, complements i calçat (expedient 7/2018) a l’empresa PROMAR 

UNIFORM, SL.” 

 
 
* Presenta el punt el gerent. 
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5 - Donar compte de l’adjudicació i formalització del procediment obert relatiu a 
l’acord marc per l'homologació del servei d’experts docents per impartir formació 
per a l'ocupació en Serveis d'Atenció a la Persona (expedient 8/2018). 

 
El Consell resta assabentat de la proposta següent: 
 
“Vist que GRAMEIMPULS, SA necessitava contractar un acord marc per a la posterior 
contractació dels serveis d’experts docents per impartir formació per a l'ocupació en 
serveis d'atenció a la persona. 
 
Vist que aquesta contractació es va realitzar mitjançant procediment obert que es va 
dividir en 5 lots amb els corresponents sublots, segons el tipus d’especialitat del SOC. 
 
Vist que GRAMEIMPULS, SA va complir amb les exigències de publicitat, mitjançant 
publicació de l’anunci de licitació i dels Plecs reguladors en el Perfil del Contractant de 
l’entitat en data 31 d’octubre de 2018, donant un termini fins el dia 15 de novembre de 
2018 perquè les licitadores poguessin presentar les seves ofertes als diferents lots. 
 
Vist que en data 28 de novembre de 2018, la secretària de la Mesa de contractació va 
estendre acta en la que es procedia a la suma total de les puntuacions i classificava les 
ofertes presentades per cada lot, tot proposant a les persones adjudicatàries del 
contracte. 
 
Vist que en data 17 de desembre de 2018, la consellera delegada i el gerent de 
GRAMEIMPULS, SA, actuant com a òrgan de contractació per raó de la quantia, van 
acordar adjudicar els lots de l’acord marc esmentat, homologant els experts docents 
següents (expedient 8/2018): 
 

o LOT 1: Atenció Sociosanitària a les persones en el Domicili (nivell 2). 
o SUBLOT 1: 

▪ MONTSERRAT CEBALLOS MIGUEL 
▪ ROSA Mª MIRÓ PELECHÀ 
▪ MANUEL MUÑOZ MARTÍN 

o SUBLOT 2: 
▪ MONTSERRAT CEBALLOS MIGUEL 
▪ ROSA Mª MIRÓ PELECHÀ 

 
o SUBLOT 3: 

▪ MÒNICA CHAMORRO AIRA 
▪ ALEXANDRE BARTOLOMÉ MARTÍN 
▪ SÒNIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 
▪ ROSA Mª MIRÓ PELECHÀ 

o SUBLOT 4: 
▪ MONTSERRAT CEBALLOS MIGUEL 

▪ ROSA Mª MIRÓ PELECHÀ 
 

o LOT 2: Atenció Sociosanitària a les persones dependents en Institucions (nivell 2). 
o SUBLOT 1: 

▪ AUREA Mª JIMÉNEZ PIERRA 
▪ ROSA Mª MIRÓ PELECHÀ 

o SUBLOT 2: 
▪ MONTSERRAT CEBALLOS MIGUEL 
▪ ROSA Mª MIRÓ PELECHÀ 
▪ MANUEL MUÑOZ MARTÍN 

o SUBLOT 3: 
▪ MÒNICA CHAMORRO AIRA 
▪ ALEXANDRE BARTOLOMÉ MARTÍN 
▪ SÒNIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 
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▪ ROSA Mª MIRÓ PELECHÀ 
o SUBLOT 4: 

▪ MONTSERRAT CEBALLOS MIGUEL 
▪ ROSA Mª MIRÓ PELECHÀ 
▪ AUREA Mª JIMÉNEZ PIERRA 

 
o LOT 3: Gestió de trucades de teleassistència (nivell 2). 

o SUBLOT 2: 
▪ MÒNICA CHAMORRO AIRA 
▪ ALEXANDRE BARTOLOMÉ MARTÍN 
▪ SÒNIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 

 
o LOT 4: Dinamització comunitària (nivell 3). 

o SUBLOT 2: 
▪ MÒNICA CHAMORRO AIRA 
▪ ALEXANDRE BARTOLOMÉ MARTÍN 
▪ SÒNIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 

 
o LOT 5: Mediació comunitària (nivell 3). 

o SUBLOT 1: 
▪ ALBERTO IBAI REINOSO PRUSILLA 

o SUBLOT 2: 
▪ MÒNICA CHAMORRO AIRA 
▪ ALEXANDRE BARTOLOMÉ MARTÍN 
▪ SÒNIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 

 

I vist que GRAMEIMPULS, SA, en data 11 de gener de 2019, ha procedit a formalitzar els 
contractes dels lots esmentats de l’acord marc per l’homologació del servei d’experts 
docents per impartir formació per a l'ocupació en serveis d'atenció a la persona 
(expedient 8/2018) amb totes les persones que van resultar adjudicatàries. 
 
Per tot això, el president de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració: 
 
Donar compte de l’adjudicació i formalització del contracte de l’acord marc per 
l'homologació del servei d'experts docents per impartir formació per a l'ocupació en 
serveis d'atenció a la persona (expedient 8/2018).” 
 
* Presenta el punt el gerent. 
 
Pregunta la Sra. Pérez si en aquest àmbit són possibles les  clàusules socials. Respon 
el Sr. Rovira que es tenen en consideració però que, a l’àmbit d’aquest acord marc, no 
resulten fàcils d’aplicar. 
 
 
 
 

6 - Donar compte de l’adjudicació i formalització del procediment obert relatiu al 
contracte del servei de pòlisses d'assegurança que donin cobertura a diferents 
àrees de risc (expedient 9/2018 i 12/2018). 

 
El Consell resta assabentat de la proposta següent: 
 
“Vist que GRAMEIMPULS, SA necessitava contractar el servei de pòlisses d'assegurança 
que donessin cobertura a diferents àrees de risc de la societat municipal. 
 
Vist que GRAMEIMPULS, SA va complir amb les exigències de publicitat mitjançant 
publicació de l’anunci de licitació i dels Plecs reguladors en el Perfil del Contractant de 
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l’entitat en data 20 de novembre de 2018, donant un termini fins el dia 5 de desembre de 
2018 perquè les licitadores poguessin presentar les seves ofertes als 5 lots. 
 
Vist que dins del termini que s’ha fet referència, van presentar proposició les següents 
empreses licitadores: 
 

- LOT 1. Contractació d'una pòlissa d'assegurança que cobreixi les pèrdues o 
danys materials del patrimoni de GRAMEIMPULS: 

 
• MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

 
- LOT 2. Contractació d'una pòlissa d'assegurança de la flota de vehicles de 
GRAMEIMPULS: 

 
• DESERT 

 
- LOT 3. Contractació d'una pòlissa d'assegurança d'accidents laborals del 
personal de GRAMEIMPULS: 

 
• DESERT 

 
- LOT 4. Contractació d'una pòlissa d'assegurança que doni cobertura a la 
responsabilitat civil de GRAMEIMPULS: 

 
• DESERT 

 
- LOT 5. Contractació d'una pòlissa d'assegurança que doni cobertura a la 
responsabilitat d'administradors, directius i personal de GRAMEIMPULS: 

 
• DESERT  

 
Vist que en data 12 de desembre de 2018, la secretària de la Mesa de contractació va 
estendre acta en la que es procedia a la suma total de les puntuacions i es classificaven 
les ofertes, tot proposant a l’empresa MGS SEGUROS Y REASEGUROS, SA com 
adjudicatària del Lot 1 (contractació d'una pòlissa d'assegurança que cobreixi les 
pèrdues o danys materials del patrimoni de GRAMEIMPULS). 
  
Vist que en data 21 de desembre de 2018, el Gerent i la Consellera Delegada de 
GRAMEIMPULS, SA, com a òrgan de contractació competent per raó de la quantia, van 
acordar adjudicar el contracte del servei de pòlisses d'assegurança (5 lots) que donin 
cobertura a diferents àrees de risc (expedient 9/2018), LOT 1, a l’empresa MGS 

SEGUROS Y REASEGUROS, SA, per un import de 14.615,88 €, IVA exclòs, i un termini 
d’execució de dos (2) anys des de la signatura del contracte. 
 
Vist que en data 1 de gener de 2019, GRAMEIMPULS, SA i l’empresa MGS SEGUROS Y 

REASEGUROS, SA han formalitzat el LOT 1 del contracte del servei de pòlisses 
d'assegurança (5 lots) que donin cobertura a diferents àrees de risc (expedient 9/2018). 
 
Vist que com que en l’esmentat procediment de contractació (expedient 9/2018) van 
quedar 4 dels 5 lots deserts, és per això, que es va decidir licitar de nou en un 
procediment obert els lots declarats deserts, modificant el termini d’execució, publicant la 
corresponent licitació al perfil de contractant de l’entitat (expedient de contractació 
12/2018) en data 21 de desembre de 2018. D’aquesta nova licitació, es van poder 
adjudicar, en data 31 de gener de 2019, 2 lots: 
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- LOT 1. Contractació d'una pòlissa d'assegurança de la flota de vehicles de 
GRAMEIMPULS: “MGS SEGUROS Y REASEGUROS, SA”. Import adjudicat (IVA exempt): 
Preu unitari per furgoneta 703,88 € i per tot terreny 850,61 €. 
- LOT 2. Contractació d'una pòlissa d'assegurança d'accidents laborals del personal de 
GRAMEIMPULS: “MGS SEGUROS Y REASEGUROS, SA”. Import adjudicat (IVA exempt): 
Preu unitari per assegurat/any 12,50 €. 
 
I vist que aquests dos lots adjudicats en data 31 de gener de 2019, GRAMEIMPULS, SA i 
l’empresa MGS SEGUROS Y REASEGUROS, SA han formalitzat el corresponent contracte 
en data 7 de febrer de 2019.  
 
Per tot això, el president de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració: 
 
Donar compte de l’adjudicació i formalització del contracte del servei de pòlisses 
d'assegurança que donin cobertura a diferents àrees de risc (lot 1 de l’expedient 9/2018 i 
lot 1 i 2 de l’expedient 12/2018) a l’empresa MGS SEGUROS Y REASEGUROS, SA.” 
 
* Presenta el punt el gerent. 
 
 
 
 

7 - Donar compte de l’adjudicació i formalització del procediment obert relatiu al 
contracte del servei d'experts docents relatius a les accions de formació 
professional per a l'ocupació, adreçades prioritàriament a persones treballadores 
desocupades (FOAP 2018) (expedient 10/2018). 

 
El Consell resta assabentat de la proposta següent: 
 
“Vist que GRAMEIMPULS, SA necessitava contractar el servei d'experts docents relatius a 
les accions de formació professional per a l'ocupació, adreçades prioritàriament a 
persones treballadores desocupades (FOAP 2018). 
 
Vist que aquesta contractació es va realitzar mitjançant procediment obert que es va 
dividir en 22 lots. 
 
Vist que GRAMEIMPULS, SA va complir amb les exigències de publicitat mitjançant 
publicació de l’anunci de licitació i dels Plecs reguladors en el Perfil del Contractant de 
l’entitat en data 5 de desembre de 2018, donant un termini fins el dia 20 de desembre de 
2018 perquè les licitadores poguessin presentar les seves ofertes als diferents lots. 
 
Vist que en data 14 de gener de 2019, la secretària de la Mesa de contractació va 
estendre acta en la que es procedia a la suma total de les puntuacions i classificava les 
ofertes presentades per cada lot, tot proposant a les persones adjudicatàries del 
contracte que havien presentat les millors ofertes en termes de relació qualitat-preu. 
 
Vist que en el mateix acta de la Mesa de Contractació, es va proposar no adjudicar el 
LOT 19 i el LOT 20 perquè d’acord amb els Plecs reguladors si aquests cursos finalment 
no s’adjudicaven pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a GRAMEIMPULS no es 
podrien executar. També es proposava declarar desert el LOT 15, perquè no s’havia 
rebut cap oferta per aquest. 
 
Vist que en data 28 de gener de 2019, el gerent i la consellera delegada de 
GRAMEIMPULS, SA, actuant com a òrgan de contractació per raó de la quantia, van 
acordar adjudicar els diferents lots del contracte del servei d'experts docents relatius a 
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les accions de formació professional per a l'ocupació, adreçades prioritàriament a 
persones treballadores desocupades (FOAP 2018). 
 
 
 
I vist que GRAMEIMPULS, SA procedirà a formalitzar tots els contractes dels lots del 
servei d'experts docents relatius a les accions de formació professional per a l'ocupació, 
adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP 2018) amb 
totes les persones que van resultar adjudicatàries. 
 
Per tot això, el president de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració: 
 
Donar compte de l’adjudicació i formalització del contracte del servei d'experts docents 
relatius a les accions de formació professional per a l'ocupació, adreçades 
prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP 2018) (expedient 
10/2018).” 
 
 
* Presenta el punt el gerent. 
 
 
 
 

8 - Donar compte de l’informe derivat de l’aplicació de la Llei de lluita contra la 
morositat del tercer i quart trimestre de l’exercici 2018, pel que fa a les operacions 
comercials. 

 
El Consell resta assabentat de la proposta següent: 
 
“Vista la llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, 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, per la qual 
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. 
 
Vist que GRAMEIMPULS, SA, mitjançant Ofici ha lliurat a la Tresoreria de l’Ajuntament la 
informació corresponent als terminis de pagament de les obligacions, corresponents al 
tercer i quart trimestre de l’exercici 2018. 
 
Vist que els terminis de pagament indicats en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per als 
poders adjudicadors del Sector Públic corresponen a 30 dies a partir del 2013. 
 
I vist que els informes derivats de la Llei de lluita contra la morositat presentats per 
GRAMEIMPULS, SA recullen les dades referents als: 
 

- períodes mitjans de pagament (PMP). 
- períodes mitjans pendents de pagament (PMPP). 
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Per tot això, el president de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració: 
 
Donar compte de l’informe derivat de l’aplicació de la Llei de lluita contra la morositat 
del tercer i quart trimestre de 2018, pel que fa a les operacions comercials portades a 
terme per l’empresa GRAMEIMPULS, SA.” 
 
 
* Presenta el punt el gerent. 
 
 
 
 

9 - Donar compte del compliment de l’execució pressupostària del 3r i 4t trimestre 
de l’exercici 2018. 

 
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 és 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-Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pel 
pagament als proveïdors de les entitats locals, en relació amb el Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, les Corporacions Locals hauran de remetre trimestralment, un informe 
de seguiment del Pla d’Ajust aprovat pel Ple de l’Ajuntament i valorat favorablement per 
l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
Vistes les obligacions de subministrament d’informació en l’àmbit de les Corporacions 
Locals a les que està sotmesa l’empresa municipal, establertes a l’article 16 de l’Ordre 
HAP/2105/2012 esmentada, que estableixen que amb caràcter trimestral s’haurà de 
comunicar l’execució pressupostària. 
 
Vist que GRAMEIMPULS, SA ha tramès els formularis referents al Balanç, el Compte de 
Pèrdues i Guanys, la informació addicional al Compte de Pèrdues i Guanys, la 
informació addicional sobre transferències i subvencions rebudes, la situació d’execució 
d’efectius, la informació addicional de les Provisions a llarg i a curt termini, la informació 
addicional sobre les Inversions en actius no financers recollits en el Balanç, el Calendari 
i pressupost de Tresoreria i per últim l’actualització de la Capacitat / Necessitat de 
finançament seguint les normes del Sistema Europeu de Comptes i el Detall de les 
despeses finançades amb fons de la U.E. 
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I vist que l’empresa municipal ha lliurat a la Intervenció del nostre Ajuntament la 
informació corresponent a l’execució pressupostària del tercer i quart trimestre del 2018. 
 
Per tot això, el president de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració: 
 
Donar compte del compliment de l’execució pressupostària del tercer i quart trimestre 
de l’exercici 2018.” 
 
 
* Presenta el punt el gerent. 
 
 
 
 

Precs i Preguntes 

 
Pregunta la Sra. Pérez per a quan està prevista la posada en marxa del programa 
d’ocupació dels anomenats “serenos”. Respon el Sr. Rovira que està previst que 
comenci aquesta nit. 
 
 
 
 
 La Presidència, aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta. EN DONO FE. 
 
 

El president  
 
 
 
 
 
 

Esteve Serrano Ortín 

El secretari, 
 
 
 
 
 
 

Fco. Javier Ezquiaga Terrazas 
 
 
 
 

 


