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ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA 
 
 
 

 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.  1/2020 
Caràcter: ordinari 
Data: 27 de febrer de 2020 
Horari: de 10.35 a 11.35 h 
Lloc:  Can Xiquet (c. Rafael de Casanova, 40) 
 
 
Presidenta: 
 
Blanca Padrós Amat 
 
Hi assisteixen: 
 
Bárbara Ferrer Escobar 
Ana Ma Muñoz Martínez 
Fernando Hernández Baena 
Nicolasa Villena Córdoba 
Mireia González Sáez 
Pedro Cano Moreno 
María Duarte Aparicio 
Samuel Núñez Amela 
Manuel Onieva Rodríguez 
 
 
Secretari: Francisco Javier Ezquiaga Terrazas 
 
 
Altres assistents: 
 
Ignasi Rovira Riera, gerent 
Jesús Sánchez Téllez, del grup municipal En Comú Podem, com a observador. 
Ascensión Calderón Pedrosa, cap de l’àrea de Desenvolupament Econòmic Local 
Ma José Cutillas Baeza, cap d’Organització i Recursos Humans 
Susana Chamorro, cap de Servei de Foment Empresarial 
 
S'ha excusat d'assistir-hi: 
 
Esteve Serrano Ortín [Delega el seu vot en la presidència] 
Jonatan Fornés Martínez 
Ovidi Huertas Castillo 
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Ordre del dia i desenvolupament de la sessió 
 
 
1 - Aprovació de l'acta número 4/2019, corresponent a la sessió ordinària del dia 27 de 
setembre de 2019. 
 
Per unanimitat dels/de les 11 consellers/conselleres presents o representats s'aprova l'acta 
número 4/2019,  corresponent a la sessió ordinària del dia 27 de setembre de 2019. 
 
 
2 - APROVAR EL PLA D'ACTUACIÓ DEFINITIU DE GRAMEIMPULS, SA, PER A L’ANY 
2020. 
 
Per majoria, amb 10 vots a favor i 1 abstenció dels/de les 11 consellers/conselleres presents o 
representats s’aprova la proposta d’acord següent: 
 
“Vist que GRAMEIMPULS, SA disposa d’un Pla Estratègic pels 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 27 de setembre de 2019 va aprovar el pressupost 
de GRAMEIMPULS, SA per a l’exercici 2020 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, la Presidenta de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració: 
 
Únic.-  Aprovar el Pla d’actuació definitiu de GRAMEIMPULS, SA per a l’any 2020. 
 

Voten a favor S’absté 
 

Blanca Padrós Amat Maria Duarte Aparicio 
Bárbara Ferrer Escobar  
Ana Ma Muñoz Martínez  
Fernando Hernández Baena  
Nicolasa Villena Córdoba  
Esteve Serrano Ortín [Per delegació de vot]  
Mireia González Sáez  
Pedro Cano Moreno  
Samuel Núñez Amela  
Manuel Onieva Rodríguez  
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*Presenta el punt el gerent, Sr. Ignasi Rovira. Les Sres. Calderón, Chamorro i Cutilles, 
presenten el document del pla d’actuació, desenvolupant cadascuna d’elles un dels tres 
eixos en què està dividit. 
 
El Sr. Sánchez Téllez s’interessa per les accions que es preveuen en relació a promoure 
la integració del col·lectiu LGTBI. Respon la Sra. Calderón que realment no és un tema 
nou, sinó una línia de treball transversal que es desenvolupa des de fa temps i per a la 
qual s’ha establert ara un protocol d’intervenció. 
 
També en resposta a una pregunta del Sr. Sánchez Téllez, la Sra. Chamorro amplia en 
què consisteix l’apartat 2.2.6: “Fomentar la col·laboració públic-públic i públic-privat. 
Ressalta la importància que, en aquest sentit, tindrà el nou equipament de la CIBA. A 
petició del Sr. Sam Núñez, explica el procés de captació d’empreses en què es troba a 
punt de jubilar-se la persona que les gestiona; essencialment, mitjançant anuncis i 
recerca activa. 
 
A petició del Sr. Núñez, el Sr. Rovira confirma l’increment de l’activitat durant 2020 que 
s’espera com a conseqüència de majors aportacions procedents del SOC. També 
confirma la viabilitat de l’empresa municipal, sense perjudici de les pèrdues que s’han 
pogut acumular per les dificultats en exercicis concrets. 
 
 
 
3 – DONAR COMPTE DE L’INCREMENT SALARIAL PELS TREBALLADORS/ES DE 
GRAMEIMPULS, SA, PER A L’ANY 2020. 
 
El consell resta assabentat de la proposta següent: 
 
“Vist l’article 3.Dos del Reial Decret-llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, 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 2020, les retribucions no podran experimentar un increment global superior al 2 
per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019, en termes d’homogeneïtat pels dos 
períodes de la comparativa, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat del mateix. 
 
Vist l’acord signat a proposició del Gerent a les dues persones Conselleres delegades i a la 
Presidenta de GRAMEIMPULS, SA, amb data 24 de gener de 2020, pel qual s’acorda: aprovar 
l’increment salarial del 2 per cent, amb efectes des del mes de gener de 2020, de les persones 
treballadores de GRAMEIMPULS, SA, en compliment del que assenyala el Reial Decret-llei 
2/2020, de 21 de gener de 2020, 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 2020. 
 
Per tot això, la Presidenta de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració: 
 
Únic.- Donar compte de l’acord d’aprovació de l’increment salarial del 2 per cent, amb efectes 
des del mes de gener de 2020, de les persones treballadores de GRAMEIMPULS, SA, en 
compliment del que assenyala el Reial Decret-llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual 
s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.” 
 
 
*Introdueix el punt el Sr. Ignasi Rovira. 
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4 - APROVAR L’ACCEPTACIÓ DE L’ADSCRIPCIÓ I CESSIÓ DE L’ÚS DELS BÉNS 
MUNICIPALS A FAVOR DE GRAMEIMPULS, SA. 
 
Per unanimitats dels/de les 11 consellers/conselleres presents o representats s’aprova la 
proposta d’acord següent: 
 
“Vist que GRAMEIMPULS, SA, venia gestionant les instal·lacions i centres de la ciutat, on es 
desenvolupen les activitats relacionades amb els seu objecte social, sense tenir un únic acord 
formal en que es regularitzessin tots els béns municipals a favor d’aquesta societat municipal. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en la sessió ordinària celebrada 
en data 29 d’abril de 2019, va aprovar l’adscripció i cessió de l’ús dels béns municipals a favor 
de GRAMEIMPULS, SA (s’adjunta aquest acord). 
 
Vist que en la sessió esmentada anteriorment del Ple de l’Ajuntament, es van adoptar els 
següents acords: 
 

1) Adscriure el sòl i els equipaments, qualificats jurídicament com a béns de domini 
públic i que s’assenyalen a continuació, a favor de l’empresa municipal 
GRAMEIMPULS, SA: 
 

• Centre de Formació i Treball (CFT) (denominat antigament “Escoles 
Taller Sant Mateu”). 

• Escola de Restauració Santa Coloma (ERESC-PRIMAVERA) 
(denominada antigament “Restauració i Hosteleria”). 

• Centre de Formació Ocupacional “La Ginesta”. 
• Centre d’Empreses “Can Peixauet” (denominat antigament “Centre 

d’Empreses Antonio Machado”). 
 

2) Modificar l’acord del ple municipal, de data 31 de gener de 1994, en el sentit 
d’aprovar, mitjançant els presents acords, la cessió de l’ús de la finca anomenada 
actualment Centre d’Empreses Bosc Llarg, qualificada jurídicament com a bé 
patrimonial, en substitució de la figura utilitzada en el seu moment (adscripció), de 
conformitat amb la legislació vigent. Entenent-se que les facultats d’ús, gestió i 
administració, vinculades a la prestació del servei continuen vigents. 

 
Vist que per poder inscriure els anteriors acords al Registre de la Propietat, es necessita que 
GRAMEIMPULS, SA accepti l’adscripció, i cessió de l’ús dels béns municipals de l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet a favor de GRAMEIMPULS, SA. 
 
Per tot això, la Presidenta de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració: 
 
Únic.-  Aprovar l’acceptació de l’adscripció i cessió de l’ús dels béns municipals de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a favor de GRAMEIMPULS, SA, acordats en la 
sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 29 d’abril de 2019.” 
 
 
*Introdueix el punt el Sr. Rovira. Posa en relleu que es culmina així un procés iniciat fa un 
temps i que tornarà a generar variacions quan, l’any 2021, un cop entri en funcionament el nou 
equipament a les antigues instal·lacions sanitàries de Torribera, es retornin a l’ajuntament 
algunes finques, com ara, la del complex Ginesta, que no resultaran necessàries. 
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5 - APROVAR LA SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA TOTALITAT DEL SISTEMA CENTRAL 
D’ADQUISICIONS QUE GESTIONA LA COMISSIÓ CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS. 
 
Per unanimitats dels/de les 11 consellers/conselleres presents o representats s’aprova la 
proposta d’acord següent: 
 
“Vist que la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Comissió Central de Subministraments, 
gestiona un sistema d’adquisicions centralitzades de béns i serveis. 
 
Vist que en la disposició addicional primera del Decret 96/2001 de 20 de març, sobre 
organització i competències per a la contractació dels subministraments i dels serveis 
complementaris relacionats o derivats dins l’Administració de la Generalitat de Catalunya i 
altres organismes públics, es preveu que els organismes autònoms i les restants entitats de 
dret públic vinculades o dependents de l'Administració de la Generalitat, institucions i empreses 
públiques de la Generalitat i entitats locals, universitats públiques i altres administracions i 
entitats públiques ubicades al territori de Catalunya, podran adherir-se voluntàriament com a 
destinatàries dels subministraments i serveis de referència objecte d’adquisició centralitzada 
per la Comissió Central de Subministraments, prèvia sol·licitud d'adhesió que haurà de ser 
acceptada per acord de la Comissió Central de Subministraments mitjançant la formalització del 
corresponent conveni de col·laboració, on es fixaran les condicions de l’esmentada vinculació. 
 
Vist que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es va adherir en data 24 de novembre de 
2010 al Sistema central d’adquisicions de béns i serveis que gestiona la Comissió Central de 
Subministraments de la Generalitat de Catalunya, però no ho va fer per la seva societat 
municipal GRAMEIMPULS, SA. 
 
Atès que la recent Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estableix noves exigències en 
matèria de contractació pública per aquelles societats municipals que són poder adjudicador no 
administració pública, com ho és GRAMEIMPULS, SA. 
 
Vist que per aquest motiu, és d’interès de GRAMEIMPULS, SA poder accedir a contractar 
subministraments i serveis mitjançant la Comissió Central de Subministraments d’una manera 
més àgil i eficaç, tot donant compliment a aquesta Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Vist que perquè GRAMEIMPULS, SA es pugui adherir al Sistema central d’adquisicions de 
béns i serveis de la Generalitat de Catalunya en totes les seves categories de 
subministraments i de serveis, necessita sol·licitar formalment aquesta adhesió i signar el 
conveni pertinent (s’adjunta al present acord el model de formulari de sol·licitud d'adhesió al 
Sistema central d'adquisicions, així com el model de conveni de col·laboració que haurà de 
signar GRAMEIMPULS, SA i la Comissió Central de Subministraments, en què s’estableixen 
les condicions de participació en el Sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la 
Generalitat de Catalunya). 
 
Vist que es necessita facultar al Gerent de GRAMEIMPULS, SA perquè pugui signar el conveni 
de col·laboració esmentat en el paràgraf precedent. 
 
Per tot això, la Presidenta de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració: 
 
Primer - Aprovar la sol·licitud d’adhesió al Sistema central d’adquisicions de béns i serveis de 
la Generalitat de Catalunya en totes les seves categories de subministraments i de serveis. 
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Segon - Facultar al Gerent de GRAMEIMPULS, SA, el Sr. Ignasi Rovira Riera, perquè pugui 
signar en nom de GRAMEIMPULS, SA, el conveni de col·laboració entre GRAMEIMPULS, SA i 
la Comissió Central de Subministraments, en què s’estableixen les condicions de participació 
en el Sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya.” 
 
*Indica el Sr. Rovira que l’adhesió al sistema centralitzat servirà bàsicament per a l’adquisició 
de material d’oficina i mobiliari. 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
*No n’hi ha. 
  
 
 
 
 La Presidència, aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta. EN DONO FE. 
 
 

La presidenta  
 
 
 
 
 
 

Blanca Padrós Amat 

El secretari 
 
 
 
 
 
 

Fco. Javier Ezquiaga Terrazas 
 
 
 
 
 


