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ACTA NÚMERO 4/2020, DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA, DEL DIA 27 DE
NOVEMBRE DE 2020
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ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA

Identificació de la sessió:
Núm. 4/2020
Caràcter: ordinària
Data: 27 de novembre de 2020
Horari: de 12.05 a 12.40 h
Sessió: Telemàtica

Presidenta:
Blanca Padrós Amat
Hi assisteixen:
Ana Ma Muñoz Martínez
Fernando Hernández Baena
Nicolasa Villena Córdoba
Maribel Cárdenas Jiménez [Entra al punt 4]
María Duarte Aparicio
Jonatan Fornés Martínez
Samuel Núñez Amela
Ovidi Huertas Castillo
Manuel Onieva Rodríguez

Secretari: Francisco Javier Ezquiaga Terrazas

Altres assistents:
Ignasi Rovira Riera, gerent
Ascensión Calderón, cap de l’àrea de Desenvolupament Econòmic Local

S'ha excusat d'assistir-hi:
Bárbara Ferrer Escobar [Delega el vot en la presidenta]
Esteve Serrano Ortín [Delega el vot en la presidenta]
Mireia González Sáez [Delega el vot en la presidenta]
Pedro Cano Moreno [Delega el vot en la presidenta]
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Ordre del dia i desenvolupament de la sessió

1 - Aprovació de l'acta número 3/20, corresponent a la sessió ordinària del dia 1
d’octubre de 2020.
Per unanimitat dels/de les 13 consellers/conselleres presents o representats s'aprova l'acta
número 3/20, corresponent a la sessió ordinària del dia 1 d’octubre de 2020.

2 - Aprovar destinar els fons addicionals corresponents al 0,3% de la massa salarial a la
millora de la productivitat com a complement salarial vinculat al rendiment i al
desenvolupament professional en el lloc de treball.
Per unanimitat, dels/de les 13 consellers/conselleres presents o representats s’aprova la
proposta d’acord següent:
“Vist l’article 3 del Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents
en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (en endavant RDL 2/2020), en el qual
s’estableix que en l’any 2020, es podrà autoritzar un increment addicional del 0,30 per cent de
la massa salarial per a, entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de
la productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions
equiparables, l’homologació de complements de destí o l’aportació a plans de pensions.
Vist l’acord signat en la Mesa de Negociació entre els representants de Grameimpuls, S.A. i els
representants del Comitè d’Empresa, amb data 16 de novembre de 2020, pel qual s’acorda:
destinar els fons addicionals corresponents al 0,3 % de la massa salarial, més la diferència
positiva entre les masses salarials de 2019 i 2020, d’acord amb els límits establerts al RDL
2/2020, a la millora de la productivitat com a complement salarial vinculat al rendiment i al
desenvolupament professional en el lloc de treball, condicionant aquest acord a l’aprovació del
mateix per part del Consell d’administració de GRAMEIMPULS, S.A.
Vist l’acord adoptat per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en sessió ordinària del Ple
de 16 de desembre de 2019, pel qual s’aprova l’acord de la Mesa de Negociació de matèries
comunes sobre l’actualització de les quanties destinades al complement de productivitat 2019,
en data 29 de novembre de 2019.
Per tot això, la Presidenta de Grameimpuls, S.A. proposa al Consell d’Administració:
Primer - Aprovar l’acord entre Grameimpuls, S.A. i el Comitè d’Empresa, de data 16 de
novembre 2020, amb relació a destinar els fons addicionals corresponents al 0,3% de la massa
salarial, més la diferència positiva entre les masses salarials de 2019 i 2020, a la millora de la
productivitat com a complement salarial vinculat al rendiment i al desenvolupament professional
en el lloc de treball, complint amb el que assenyala el Reial del Reial Decret-Llei 2/2020, de 21
de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector
públic.
Segon - Aprovar l’abonament del complement de productivitat del Gerent de Grameimpuls, SA
a raó del que estableixin, en la quantia i condicions i amb caràcter permanent, la Mesa General
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet pel grup A1, Directors/es de Serveis.”
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3 - Donar compte de l’auditoria de compliment de l’exercici 2018.
El consell resta assabentat de la proposta següent:
“Vist que, per acord del Ple de l’Ajuntament de data 4 d’abril de 2016, es va aprovar el Pla
d’auditories i actuacions de control financer de Santa Coloma de Gramenet, pel qual es
pretenia establir un sistema de seguiment en profunditat de l’activitat de l’Ajuntament, dels
organismes autònoms i de les empreses municipals.
Vist que, en data 19 de desembre de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, actuant com a Junta General de la societat, va nomenar auditors de la societat
municipal GRAMEIMPULS, SA l’empresa “Audalia Auditors, SL”, pels comptes anuals i per a la
realització d’auditories de regularitat (financera i de compliment) dels exercicis econòmics 2016,
2017 i 2018.
Vist que es va portar a terme l’auditoria sobre la revisió del compliment de legalitat de l’exercici
2018 per part de l’esmentada empresa.
Vist que aquesta va consistir, per una banda, a examinar el model comptable i administratiu de
control intern, tractament comptable de les transferències rebudes de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet i, per una altra, a revisar el compliment de legalitat: contractació,
personal, elaboració del pressupost de l’exercici 2018 i normes tributàries;
Vist que la revisió del compliment de la legalitat, tot verificant que els actes, operacions i
procediments de gestió s’han desenvolupat de conformitat amb les normes, disposicions i
directrius que són d’aplicació a la Societat;
Per tot això, la Presidenta de Grameimpuls, SA proposa al Consell d’Administració:
Únic - Donar compte de l’auditoria de compliment de l’any 2018.”

4 - Donar compte del contracte de subministrament de material d’oficina per a
GRAMEIMPULS, SA (expedient 2/2019).
El consell resta assabentat de la proposta següent:
“Vist que Grameimpuls, SA necessitava contractar el subministrament de material d’oficina per
a Grameimpuls, SA.
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 de contractant de l’entitat en data 25
d’octubre de 2019, donant un termini fins el dia 11 de novembre de 2019 perquè les licitadores
poguessin presentar les seves ofertes.
Vist que dins del termini que s’ha fet referència, van presentar proposició les següents
licitadores:
LOT 1. Material divers:
✓ OFFICE DEPOT, SL
✓ SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, SA
✓ PMC GRUP 1985, SA
✓ F. VIDAL, SA
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LOT 2. Paper:
✓ SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, SA
✓ GERSA INFORMÀTICA, SL

LOT 3. Tintes i tòners:
✓ GERSA INFORMÀTICA, SL
✓ F. VIDAL, SA

LOT 4. Maquinària:
✓ SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, SA
✓ PMC GRUP 1985, SA
✓ F. VIDAL, SA

Vist que en data 12 de desembre 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 les adjudicatàries del contracte.
Vist que en data 20 de desembre 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 material d’oficina per a Grameimpuls, SA (expedient 2/2019)
a:

Lot 1. Material divers:
OFFICE DEPOT, SL

Ofereix lliurar el material en 1 dia hàbil

24.078,44 €
IVA exclòs

Ofereix lliurar el material en 1 dia hàbil

10.424,40 €
IVA exclòs

Ofereix lliurar el material en 1 dia hàbil

2.541,00 €
IVA exclòs

Lot 2. Paper:
SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, SA

Lot 3. Tintes i tòners:
GERSA INFORMATICA, SL

Lot 4. Maquinària:
SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, SA

Ofereix lliurar el material en 1 dia hàbil
6.804,06 €
IVA exclòs

Vist que en data 20 de gener de 2020, Grameimpuls, SA i les adjudicatàries van formalitzar el
contracte del subministrament de material d’oficina per a Grameimpuls, SA (expedient 2/2019).
I vist que segons les facultats atorgades al Gerent i a les persones conselleres delegades, quan
la despesa contractada sigui superior a trenta mil euros, es podrà exercir entre una de les
persones conselleres delegades i el Gerent, tot donant compte al Consell d’Administració.
Per tot això, la Presidenta de Grameimpuls, SA proposa al Consell d’Administració:
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Únic - Donar compte de l’adjudicació i formalització del contracte del subministrament de
material d’oficina per a Grameimpuls, SA (expedient 2/2019).”

5 - Donar compte 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 2019) (expedient 4/2019).
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 2019).
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 de contractant de l’entitat en data 10
d’octubre de 2019, donant un termini fins el dia 25 d’octubre de 2019 perquè les licitadores
poguessin presentar les seves ofertes.
Vist que dins del termini que s’ha fet referència, van presentar proposició les següents
licitadores:
LOT 1: Experts docents per realitzar la Formació Professionalitzadora i la Tutoria de les
Pràctiques en empreses de l'Especialitat Formativa ELEE0109 del SOC "Muntatge i
Manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió (Nivell 2)":
- SANTIAGO SÁNCHEZ CORPAS
- ALEXANDRE BARTOLOMÉ MARTIN

LOT 2: Experts docents per realitzar la Formació Professionalitzadora i la Tutoria de les
Pràctiques en empreses de l'Especialitat Formativa ELES0108 del SOC "Muntatge i
Manteniment d’infraestructures de telecomunicacions en edificis (Nivell 2)":
- SANTIAGO SALAZAR ARRROYO

LOT 3: Experts docents per realitzar la Formació Professionalitzadora i la Tutoria de les
Pràctiques en empreses de l'Especialitat Formativa ENAT0108 del SOC "Muntatge i
Manteniment de xarxes d’aigua (Nivell 2)":
- JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ CARMONA
- ALEXANDRE BARTOLOMÉ MARTIN

LOT 4: Experts docents per realitzar la Formació Professionalitzadora i la Tutoria de les
Pràctiques en empreses de l'Especialitat Formativa ELES0208 del SOC "Operacions Auxiliars
de Muntatge d’instal·lacions Electrotècniques i de Telecomunicacions en edificis (Nivell 1)”. 2
ACCIONS FORMATIVES:
- FERRAN VISA ESCOFET
- ALEXANDRE BARTOLOMÉ MARTIN

LOT 5: Experts docents per realitzar la Formació Professionalitzadora i la Tutoria de les
Pràctiques en empreses de l'Especialitat Formativa IMAI0108 del SOC "Operacions de
lampisteria i calefacció-climatització domèstica (Nivell 1)":
- SANTIAGO SÁNCHEZ CORPAS
- JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ CARMONA
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- ALEXANDRE BARTOLOMÉ MARTIN

LOT 6: Experts docents per realitzar la Formació Professionalitzadora i la Tutoria de les
Pràctiques en empreses de l'Especialitat Formativa ELES0209 del SOC "Muntatge i
Manteniment de Sistemes de Telefonia i infraestructures de xarxes locals de dades (Nivell 2)":
- SANTIAGO SALAZAR ARRROYO

LOT 7: Experts docents per realitzar la Formació Professionalitzadora i la Tutoria de les
Pràctiques en empreses de l'Especialitat Formativa COML0309 del SOC "Organització i gestió
de magatzems (Nivell 3)":
- JORDI SERVAT FORGA
- JOAN SOLER VILELLA

LOT 8: Experts docents per realitzar la Formació Professionalitzadora i la Tutoria de les
Pràctiques en empreses de l'Especialitat Formativa IMAR0108 (UF0413:Organització i execució
del muntatge d’instal·lacions frigorífiques 90h.; UF0415: Prevenció de riscos laborals i
mediambientals en instal·lacions frigorífiques 60h.; UF0416: Manteniment preventiu
d’instal·lacions frigorífiques 90h.) "Muntatge i Manteniment d’instal·lacions frigorífiques (Nivell
2)”:
- DAVID BONFILL BORREGO

LOT 9: Experts docents per realitzar la Formació Professionalitzadora de l'Especialitat
Formativa IMAR0108 (UF0414: Posada en marxa i regulació d’instal·lacions frigorífiques 90h.;
UF0417: Manteniment correctiu d’instal·lacions frigorífiques 90h.) "Muntatge i Manteniment
d’instal·lacions frigorífiques (Nivell 2)”:
- FRANCISCO CANET BERMUDO

LOT 10: Experts docents per realitzar la Formació Professionalitzadora i la Tutoria de les
Pràctiques en empreses de l'Especialitat Formativa IMAR0208 del SOC "Muntatge i
Manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció (Nivell 2)":
- DESERT

LOT 11: Experts docents per realitzar la Formació Professionalitzadora i la Tutoria de les
Pràctiques en empreses de l'Especialitat Formativa ADGG0408 del SOC "Operacions Auxiliars
de serveis administratius generals (Nivell 1)":
- MARÍA DEL MAR NÚÑEZ FOLCH

LOT 12: Experts docents per realitzar la Formació Professionalitzadora i la Tutoria de les
Pràctiques en empreses de l'Especialitat Formativa SEAG0209 del SOC "Neteja en espais
oberts i instal·lacions industrials (Nivell 1)”. 2 ACCIONS FORMATIVES:
- ANA ELISABETH ESTEBAN JOVE

LOT 13: Experts docents per realitzar les Formacions Complementàries de les especialitats
formatives següents: ADGG0408 del SOC "Operacions Auxiliars de serveis administratius
generals (Nivell 1)". 40 h.; COML0309 del SOC "Organització i gestió de magatzems (Nivell 3)".
10 h.; ELEE0109 del SOC "Muntatge i Manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió
(Nivell 2)". 10 h.; ELES0108 del SOC "Muntatge i Manteniment d’infraestructures de
telecomunicacions en edificis (Nivell 2)". 40 h.; ELES0208 del SOC "Operacions Auxiliars de
Muntatge d’instal·lacions Electrotècniques i de Telecomunicacions en edificis (Nivell 1)". 10 h. x
2 ACCIONS FORMATIVES.; ELES0209 del SOC "Muntatge i Manteniment de Sistemes de
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Telefonia i infraestructures de xarxes locals de dades (Nivell 2)". 10 h.; ENAT0108 del SOC
"Muntatge i Manteniment de xarxes d’aigua (Nivell 2)". 10 h.; IMAI0108 del SOC "Operacions
de lampisteria i calefacció-climatització domèstica (Nivell 1)". 10 h.; IMAR0108 del SOC
"Muntatge i Manteniment d’instal·lacions frigorífiques (Nivell 2)". 10 h.; IMAR0208 del SOC
"Muntatge i Manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció (Nivell 2)". 10 h.;
SEAG0209 del SOC "Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials (Nivell 1)". 40 h. x 2
ACCIONS FORMATIVES:
- SÒNIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
- MÒNICA CHAMORRO AIRA
- ALEXANDRE BARTOLOMÉ MARTIN
- MARGARITA VILLAREJO RODRÍGUEZ

Vist que en data 4 de novembre 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 les adjudicatàries del contracte.
Vist que en data 13 de novembre 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 servei d'experts docents relatius a les accions de formació
professional per a l'ocupació, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades
(FOAP 2019) (expedient 4/2019) a:
LOT 1: SANTIAGO SÁNCHEZ CORPAS:
Puntuació final: 56,45 punts (28.560 € formació professionalitzadora + 1.800 € pràctiques
professionals no laborals. Import total ofert: 30.360 €, IVA exempt).
LOT 2: SANTIAGO SALAZAR ARRROYO.
Puntuació final: 100 punts (11.220 € formació professionalitzadora + 2.700 € pràctiques
professionals no laborals. Import total ofert: 13.920 €, IVA exempt).
LOT 3: JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ CARMONA.
Puntuació final: 79,23 punts (12.950 € formació professionalitzadora + 1.800 € pràctiques
professionals no laborals. Import total ofert: 14.750 €, IVA exempt).
LOT 4: FERRAN VISA ESCOFET.
Puntuació final: 90 punts (9.000 € formació professionalitzadora + 1.800 € pràctiques
professionals no laborals. Import total ofert: 10.800 € x 2 accions formatives = 21.600 €, IVA
exempt).
LOT 5: JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ CARMONA.
Puntuació final: 76,43 punts (9.600 € formació professionalitzadora + 3.600 € pràctiques
professionals no laborals. Import total ofert: 13.200 €, IVA exempt).
LOT 6: SANTIAGO SALAZAR ARRROYO.
Puntuació final: 96,39 punts (11.560 € formació professionalitzadora + 1.800 € pràctiques
professionals no laborals. Import total ofert: 13.360 €, IVA exempt).
LOT 7: JORDI SERVAT FORGA.
Puntuació final: 95,10 punts (10.850 € formació professionalitzadora + 1.800 € pràctiques
professionals no laborals. Import total ofert: 12.650 €, IVA exempt).
LOT 8: DAVID BONFILL BORREGO.
Puntuació final: 63,43 punts (8.400 € formació professionalitzadora + 2.700 € pràctiques
professionals no laborals. Import total ofert: 11.100 €, IVA exempt).
LOT 9: FRANCISCO CANET BERMUDO.
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Puntuació final: 100 punts (Import total ofert: 6.300 €, IVA exempt).
LOT 11: MARÍA DEL MAR NÚÑEZ FOLCH.
Puntuació final: 76,37 punts (11.310 € formació professionalitzadora + 900 € pràctiques
professionals no laborals. Import total ofert: 12.210 €, IVA exempt).
LOT 12: ANA ELISABETH ESTEBAN JOVÉ.
Puntuació final: 100 punts (3.900 € formació professionalitzadora + 1.800 € pràctiques
professionals no laborals. Import total ofert: 5.700 € x 2 accions formatives = 11.400, IVA
exempt).
LOT 13: SÒNIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ.
Puntuació final: 100 punts (Import total ofert: 6.250 €, IVA exempt).
Vist que també es va declarar desert 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 2019) (expedient 4/2019), per no haver-se presentat cap
oferta, el lot següent: LOT 10.
Vist que en data 9 de desembre de 2019, GRAMEIMPULS, SA i les adjudicatàries van
formalitzar el contracte del servei d'experts docents relatius a les accions de formació
professional per a l'ocupació, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades
(FOAP 2019) (expedient 4/2019).
I vist que segons les facultats atorgades al Gerent i a les persones conselleres delegades, quan
la despesa contractada sigui superior a trenta mil euros, es podrà exercir entre una de les
persones conselleres delegades i el Gerent, tot donant compte al Consell d’Administració.
Per tot això, la Presidenta de Grameimpuls, SA proposa al Consell d’Administració:
Únic - 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 2019) (expedient 4/2019).”

6 - Donar compte del contracte del servei de consultoria per dissenyar, executar i avaluar
un programa de dinamització del sector de la restauració a Santa Coloma de Gramenet
per a l'any 2020 (expedient 6/2019).
El consell resta assabentat de la proposta següent:
“Vist que Grameimpuls, SA necessitava contractar el servei de consultoria per dissenyar,
executar i avaluar un programa de dinamització del sector de la restauració a Santa Coloma de
Gramenet per a l'any 2020.
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 de contractant de l’entitat en data 21 de
novembre de 2019, donant un termini fins el dia 9 de desembre de 2019 perquè les licitadores
poguessin presentar les seves ofertes.
Vist que dins del termini que s’ha fet referència, van presentar proposició les següents
licitadores:


FOCALIZZA ASSISTENCIA COMERCIAL I MÀRQUETING, SL
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NEMONIKOS, SLU

Vist que en data 19 de desembre 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’adjudicatària del contracte.
Vist que en data 13 de gener de 2020, 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 consultoria per dissenyar, executar i avaluar un programa de
dinamització del sector de la restauració a Santa Coloma de Gramenet per a l’any 2020
(expedient 6/2019) a:

NEMONIKOS, SLU

(NIF: B87163192)

Preu hora net
Preu net total del contracte
IVA
Preu total

60€/h.
21.900 € (IVA exclòs)
4.599 €
26.499 € (IVA inclòs)

I vist que en data 13 de gener de 2020, Grameimpuls, SA i l’adjudicatària van formalitzar el
contracte del servei de consultoria per dissenyar, executar i avaluar un programa de
dinamització del sector de la restauració a Santa Coloma de Gramenet per a l’any 2020
(expedient 6/2019).
Per tot això, la Presidenta de Grameimpuls, SA proposa al Consell d’Administració:
Únic - Donar compte de l’adjudicació i formalització del contracte del servei de consultoria per
dissenyar, executar i avaluar un programa de dinamització del sector de la restauració a Santa
Coloma de Gramenet per a l’any 2020 (expedient 6/2019).”

7 - Donar compte del contracte del servei d’experts docents per impartir formació per a
l’ocupació en serveis d’atenció a la persona (expedient 7/2019).
El consell resta assabentat de la proposta següent:
“Vist que Grameimpuls, SA necessitava contractar el servei d’experts docents per impartir
formació per a l'ocupació en serveis d'atenció a la persona.
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 de contractant de l’entitat en data 17 de
desembre de 2019, donant un termini fins el dia 7 de gener de 2020 perquè les licitadores
poguessin presentar les seves ofertes.
Vist que dins del termini que s’ha fet referència, van presentar proposició les següents
licitadores:
LOT 1: Experts docents en l'Especialitat Formativa SSCS0108 del SOC "Atenció sociosanitària
a les persones en el domicili (Nivell 2). PRIMERA ACCIÓ FORMATIVA” CP o Programa
RD1379/2008: Formació professionalitzadora MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària
(170 h). MF0250_2: Atenció i suport psicosocial domiciliari (210h) i MF0251_2: Suport
domiciliari i alimentació familiar (100h) (Total: 480 h); MP0028:Tutoria de les pràctiques
professionals no laborals (Total: 120 h).
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- ROSA MARIA MIRÓ PELECHÀ

LOT 2: Experts docents en l'Especialitat Formativa SSCS0108 del SOC "Atenció sociosanitària
a les persones en el domicili (Nivell 2). SEGONA ACCIÓ FORMATIVA” CP o Programa
RD1379/2008: Formació professionalitzadora: MF0249_2: Higiene i atenció sanitària
domiciliària (170 h). MF0250_2: Atenció i suport psicosocial domiciliari (210h) i MF0251_2:
Suport domiciliari i alimentació familiar (100h) (Total: 480 h); MP0028:Tutoria de les pràctiques
professionals no laborals (Total: 120 h).
- ROSA MARIA MIRÓ PELECHÀ

LOT 3: Experts docents en l'Especialitat Formativa SSCS0208 del SOC "Atenció sociosanitària
a les persones dependents en institucions socials (Nivell 2). PRIMERA ACCIÓ FORMATIVA”
CP o Programa RD1379/2008: Formació professionalitzadora MF1016_2: Suport en
l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional (100h) i MF1019_2: Suport psicosocial,
atenció relacional i comunicativa en institucions (130h) (Total: 230 h); MP0029: Tutoria de les
pràctiques professionals no laborals (Total: 80 h).
- ROSA MARIA MIRÓ PELECHÀ

LOT 4: Experts docents en l'Especialitat Formativa SSCS0208 del SOC "Atenció sociosanitària
a les persones dependents en institucions socials (Nivell 2). PRIMERA ACCIÓ FORMATIVA”
CP o Programa RD1379/2008: Formació professionalitzadora: MF1017_2: Intervenció en
l’atenció higienicoalimentària en institucions (70h) i MF1018_2: Intervenció en l’atenció
sociosanitària en institucions (70h) (Total: 140 h).
- DESERT

LOT 5: Experts docents en l'Especialitat Formativa SSCS0208 del SOC "Atenció sociosanitària
a les persones dependents en institucions socials (Nivell 2). SEGONA ACCIÓ FORMATIVA”
CP o Programa RD1379/2008: Formació professionalitzadora MF1016_2: Suport en
l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional (100h) i MF1019_2: Suport psicosocial,
atenció relacional i comunicativa en institucions (130h) (Total: 230 h); MP0029: Tutoria de les
pràctiques professionals no laborals (Total: 80 h).
- ROSA MARIA MIRÓ PELECHÀ

LOT 6: Experts docents en l'Especialitat Formativa SSCS0208 del SOC "Atenció sociosanitària
a les persones dependents en institucions socials (Nivell 2). SEGONA ACCIÓ FORMATIVA”
CP o Programa RD1379/2008: Formació professionalitzadora MF1017_2: Intervenció en
l’atenció higienicoalimentària en institucions (70h) i MF1018_2: Intervenció en l’atenció
sociosanitària en institucions (70h) (Total: 140 h).
- DESERT

LOT 7: Experts docents en l'Especialitat Formativa SSCS0208 del SOC "Atenció sociosanitària
a les persones dependents en institucions socials (Nivell 2). TERCERA ACCIÓ FORMATIVA”
CP o Programa RD1379/2008: Formació professionalitzadora MF1016_2: Suport en
l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional (100h) i MF1019_2: Suport psicosocial,
atenció relacional i comunicativa en institucions (130h) (Total: 230 h); MP0029: Tutoria de les
pràctiques professionals no laborals (Total: 80 h).
- ROSA MARIA MIRÓ PELECHÀ

LOT 8: Experts docents en l'Especialitat Formativa SSCS0208 del SOC "Atenció sociosanitària
a les persones dependents en institucions socials (Nivell 2). TERCERA ACCIÓ FORMATIVA”
CP o Programa RD1379/2008: Formació professionalitzadora MF1017_2: Intervenció en
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l’atenció higienicoalimentària en institucions (70h) i MF1018_2: Intervenció en l’atenció
sociosanitària en institucions (70h) (Total: 140 h).
- DESERT

LOT 9: Experts docents en l'Especialitat Formativa SSCG0111 del SOC "Gestió de trucades de
teleassistència (Nivell 2). ÚNICA ACCIÓ FORMATIVA" CP o Programa RD1697/2011:
Formació professionalitzadora MF1423_2: Atenció i gestió de trucades d'entrada en un servei
de teleassistència (90h), MF1424_2: Emissió i gestió de trucades de sortida en un servei de
teleassistència (60h) i MF1425_2: Maneig d'eines, tècniques i habilitats per prestar un servei de
teleassistència (80h)
(Total: 230 h); MP0416: Tutoria de les pràctiques professionals no laborals (Total: 80 h).
- DESERT

LOT 10: Experts docents en l'Especialitat Formativa SSCB0109 del SOC "Dinamització
comunitària (Nivell 3). ÚNICA ACCIÓ FORMATIVA" CP o Programa RD625/2013: Formació
professionalitzadora MF1020_3: Agents del procés comunitari (90h), MF1021_3: Participació
ciutadana (90h), MF1022_3: Metodologia de la dinamització comunitària (90h), MF1023_3:
Foment i suport associatiu (50h), MF1024_3: Tècniques i instruments d'informació i difusió a la
dinamització comunitària (60h), MF1025_3: Gestió de conflictes entre agents comunitaris (60h)
i MF1026_3: Impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes (50h) (Total: 490 h);
MP0142:Tutoria de les pràctiques professionals no laborals (Total: 120 h).
- ALBERTO IBAI REINOSO PRUSILLA

LOT 11: Experts docents per realitzar les Formacions Complementàries d'inserció laboral,
sensibilització ambiental i igualtat de gènere, i Prevenció de Riscos Laborals de les
especialitats formatives següents (Total: 140 h): SSCS0108 del SOC "Atenció sociosanitària a
les persones en el domicili (Nivell 2)". 20h. x 2 accions formatives = 40 h.; SSCS0208 del SOC
"Atenció sociosanitària a les persones dependents en institucions socials (Nivell 2)". 20 h. x 3
accions formatives = 60 h.; SSCG0111 del SOC "Gestió de trucades de teleassistència (Nivell
2)". 20 h.; SSCB0109 del SOC "Dinamització comunitària (Nivell 3)". 20 h.
- SÒNIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
- MÒNICA CHAMORRO AIRA
- ALEXANDRE BARTOLOMÉ MARTIN

Vist que en data 9 de gener de 2020, 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 les adjudicatàries del contracte.
Vist que en data 13 de gener de 2020, 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 d’experts docents per impartir formació per a l'ocupació en serveis
d'atenció a la persona (expedient 7/2019) a:
LOT 1: ROSA MARIA MIRÓ PELECHÀ:

Preu hora net (IVA exempt) formació: 27 €/h.
Preu total (IVA exempt) formació: 12.960 €.
Preu hora net (IVA exempt) tutoria de les pràctiques professionals no laborals: 1,30€/h/alumne.
Preu total (IVA exempt) tutoria de les pràctiques professionals no laborals: 2.340 €.
PREU TOTAL LOT 1 (IVA exempt): 15.300 euros.
LOT 2: ROSA MARIA MIRÓ PELECHÀ:

Preu hora net (IVA exempt) formació: 27 €/h.
Preu total (IVA exempt) formació: 12.960 €.
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Preu hora net (IVA exempt) tutoria de les pràctiques professionals no laborals: 1,30€/h/alumne.
Preu total (IVA exempt) tutoria de les pràctiques professionals no laborals: 2.340 €.
PREU TOTAL LOT 2 (IVA exempt): 15.300 euros.
LOT 3: ROSA MARIA MIRÓ PELECHÀ:

Preu hora net (IVA exempt) formació: 27 €/h.
Preu total (IVA exempt) formació: 6.210 €.
Preu hora net (IVA exempt) tutoria de les pràctiques professionals no laborals: 1,30€/h/alumne.
Preu total (IVA exempt) tutoria de les pràctiques professionals no laborals: 1.560 €.
PREU TOTAL LOT 3 (IVA exempt): 7.770 euros.
LOT 5: ROSA MARIA MIRÓ PELECHÀ:

Preu hora net (IVA exempt) formació: 27 €/h.
Preu total (IVA exempt) formació: 6.210 €.
Preu hora net (IVA exempt) tutoria de les pràctiques professionals no laborals: 1,30€/h/alumne.
Preu total (IVA exempt) tutoria de les pràctiques professionals no laborals: 1.560 €.
PREU TOTAL LOT 5 (IVA exempt): 7.770 euros.
LOT 7: ROSA MARIA MIRÓ PELECHÀ:

Preu hora net (IVA exempt) formació: 27 €/h.
Preu total (IVA exempt) formació: 6.210 €.
Preu hora net (IVA exempt) tutoria de les pràctiques professionals no laborals: 1,30€/h/alumne.
Preu total (IVA exempt) tutoria de les pràctiques professionals no laborals: 1.560 €.
PREU TOTAL LOT 7 (IVA exempt): 7.770 euros.
LOT 10: ALBERTO IBAI REINOSO PRUSILLA:

Preu hora net (IVA exempt) formació: 39,50 €/h.
Preu total (IVA exempt) formació: 19.355 €.
Preu hora net (IVA exempt) tutoria de les pràctiques professionals no laborals: 1,50€/h/alumne.
Preu total (IVA exempt) tutoria de les pràctiques professionals no laborals: 2.700 €.
PREU TOTAL LOT 10 (IVA exempt): 22.055 euros.
LOT 11: SÒNIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ:

Preu hora net (IVA exempt) formació: 25 €/h.
PREU TOTAL OFERT LOT 11 (IVA exempt): 3.500 euros.
Vist que també es van declarar deserts del contracte del servei d’experts docents per impartir
formació per a l'ocupació en serveis d'atenció a la persona (expedient 7/2019), per no haver-se
presentat cap oferta, els lots següents: LOT 4, LOT 6, LOT 8 i LOT 9.
Vist que en data 3 de febrer de 2020, Grameimpuls, SA i les adjudicatàries van formalitzar el
contracte del servei d’experts docents per impartir formació per a l'ocupació en serveis
d'atenció a la persona (expedient 7/2019).
I vist que segons les facultats atorgades al Gerent i a les persones conselleres delegades, quan
la despesa contractada sigui superior a trenta mil euros, es podrà exercir entre una de les
persones conselleres delegades i el Gerent, tot donant compte al Consell d’Administració.
Per tot això, la Presidenta de Grameimpuls, SA proposa al Consell d’Administració:
Únic.- Donar compte de l’adjudicació i formalització del contracte del servei d’experts docents
per impartir formació per a l'ocupació en serveis d'atenció a la persona (expedient 7/2019).”
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8 - Donar compte del contracte de subministrament de material d’electricitat i fontaneria
per cobrir les necessitats de GRAMEIMPULS, SA, per a la realització de cursos formatius
(expedient 1/2020).
El consell resta assabentat de la proposta següent:
“Vist que Grameimpuls, SA necessitava contractar el subministrament de material d’electricitat i
fontaneria per cobrir les necessitats de Grameimpuls, SA, per a la realització de cursos
formatius (expedient 1/2020).
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 de contractant de l’entitat en data 28
d’abril de 2020, donant un termini fins el dia 18 de maig de 2020 perquè les licitadores
poguessin presentar les seves ofertes.
Vist que dins del termini que s’ha fet referència, van presentar proposició les següents
licitadores:
LOT 1. Materials elèctrics:
✓ COMERCIAL ELÉCTRICA DEL LLOBREGAT S.A.U.
✓ ELECTRICIDAD R. PUERTA, S.A.
✓ GUERIN, S.A.U.
✓ SUMINISTRADORA DEL VALLES SA

LOT 2. Materials de fontaneria:
✓ COMERCIAL ELÉCTRICA DEL LLOBREGAT S.A.U.
✓ ELECTRICIDAD R. PUERTA, S.A.
✓ SUMINISTRADORA DEL VALLES SA

Vist que en data 4 de juny de 2020, 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 les
adjudicatàries del contracte.
Vist que en data 3 de juliol de 2020, 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 material d’electricitat i fontaneria per cobrir les necessitats de
Grameimpuls, SA, per a la realització de cursos formatius (expedient 1/2020) a:

Lot 1. Materials elèctrics:
ELECTRICIDAD R. PUERTA, S.A.

Ofereix lliurar el material en 1 dia hàbil

21.660,83 €
IVA exclòs

Ofereix lliurar el material en 1 dia hàbil

35.073,50 €
IVA exclòs

Lot 2. Materials de fontaneria:
ELECTRICIDAD R. PUERTA, S.A.

Vist que en data 27 de juliol de 2020, Grameimpuls, SA i les adjudicatàries van formalitzar el
contracte del subministrament d’electricitat i fontaneria per cobrir les necessitats de
GRAMEIMPULS, SA, per a la realització de cursos formatius (expedient 1/2020).
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I vist que segons les facultats atorgades al Gerent i a les persones conselleres delegades, quan
la despesa contractada sigui superior a trenta mil euros, es podrà exercir entre una de les
persones conselleres delegades i el Gerent, tot donant compte al Consell d’Administració.
Per tot això, la Presidenta de Grameimpuls, SA proposa al Consell d’Administració:
Únic.- Donar compte de l’adjudicació i formalització del contracte del subministrament de
material d’electricitat i fontaneria per cobrir les necessitats de Grameimpuls, SA, per a la
realització de cursos formatius (expedient 1/2020).”

9 – Donar compte del contracte de subministrament de material de ferreteria per cobrir
les necessitats de GRAMEIMPULS, SA, per a la realització de cursos formatius
(expedient 2/2020).
El consell resta assabentat de la proposta següent:
“Vist que Grameimpuls, SA necessitava contractar el subministrament de material de ferreteria
per cobrir les necessitats de Grameimpuls, SA, per a la realització de cursos formatius
(expedient 2/2020).
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 de contractant de l’entitat en data 12 de
maig de 2020, donant un termini fins el dia 27 de maig de 2020 perquè les licitadores
poguessin presentar les seves ofertes.
Vist que dins del termini que s’ha fet referència, van presentar proposició les següents
licitadores:

LOT 1. Material ferreteria:
✓ FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA, SCP.
✓ IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.A.
✓ JESFELTOM, SLU.
✓ METALCO, S.A.

LOT 2. Equips de protecció:
✓ FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA, SCP.
✓ IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.A.
✓ METALCO, S.A.

LOT 3. Eines i maquinària:
✓ FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA, SCP.
✓ IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.A.
✓ JESFELTOM, SLU.
✓ METALCO, S.A.

Vist que en data 17 de juny de 2020, 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 les
adjudicatàries del contracte.
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Vist que en data 3 de juliol de 2020, 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 material de ferreteria per cobrir les necessitats de
Grameimpuls, SA, per a la realització de cursos formatius (expedient 2/2020) a:

Lot 1. Material ferreteria:
IBERGESTION CONSTRUCCIONES
Y OBRAS, S.A.

Ofereix lliurar el material en 1 dia hàbil

26.799,50 €
IVA exclòs

Lot 2. Equips de protecció:
METALCO, S.A.

Ofereix lliurar el material en 1 dia hàbil

7.868,66 €
IVA exclòs

Ofereix lliurar el material en 1 dia hàbil

11.958,27 €

Lot 3. Eines i maquinària:
FERRETERIA MEDINA
DEOGRACIA, SCP

IVA exclòs

Vist que en data 27 de juliol de 2020, Grameimpuls, SA i les adjudicatàries van formalitzar el
contracte del subministrament de material de ferreteria per cobrir les necessitats de
Grameimpuls, SA, per a la realització de cursos formatius (expedient 2/2020).
I vist que segons les facultats atorgades al Gerent i a les persones conselleres delegades, quan
la despesa contractada sigui superior a trenta mil euros, es podrà exercir entre una de les
persones conselleres delegades i el Gerent, tot donant compte al Consell d’Administració.
Per tot això, la Presidenta de Grameimpuls, SA proposa al Consell d’Administració:
Únic - Donar compte de l’adjudicació i formalització del contracte del subministrament de
material de ferreteria per cobrir les necessitats de Grameimpuls, SA, per a la realització de
cursos formatius (expedient 2/2020).”

10 – Donar compte del contracte d’obra de sanejament i pintura de façanes al Centre
d’Empreses Bosc Llarg.
El consell resta assabentat de la proposta següent:
“Vist que Grameimpuls, SA necessitava contractar a una empresa que executés l’obra de
sanejament i pintura de façanes al Centre d’Empreses Bosc Llarg.
Vist que l’article 318.a) de la 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 que, aquells
contractes de valor estimat inferior a 40.000 €, quan es tracti de contractes d’obres, podran
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adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que conti amb
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
Vist que en aquest cas, es va sol·licitar en data 1 d’octubre de 2019, oferta a l’empresa del
sector S’ACABAT, SL, amb NIF B-61083929, que dins del termini donat a l’efecte va enviar llur
pressupost, tot acreditant la seva capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a
realitzar la prestació objecte del contracte.
Vist que en data 1 d’octubre 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 el contracte
d’obra de sanejament i pintura de façanes al Centre d’Empreses Bosc Llarg a l’empresa
S’ACABAT, SL, per un import de 37.458,00 €, sense IVA, i 7.866,18 € d’IVA.
I vist que segons les facultats atorgades al Gerent i a les persones conselleres delegades, la
contractació d’obres quan la despesa sigui superior a trenta mil euros, es podrà exercir entre
una de les persones conselleres delegades i el Gerent, tot donant compte al Consell
d’Administració.
Per tot això, la Presidenta de Grameimpuls, SA proposa al Consell d’Administració:
Únic - Donar compte de l’adjudicació del contracte d’obra de sanejament i pintura de façanes
al Centre d’Empreses Bosc Llarg a l’empresa S’ACABAT, SL, per un import de 37.458,00 €,
IVA exclòs (45.324,18 €, IVA inclòs).”

11 - 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 2019 i del primer, segon i tercer
trimestre de l’exercici 2020, 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 la societat
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 al Tresorer de l’Ajuntament la informació
corresponent als terminis de pagament de les obligacions, corresponents al tercer i quart
trimestre de l’exercici 2019 i del primer, segon i tercer trimestre de l’exercici 2020.
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).
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-

períodes mitjans pendents de pagament (PMPP).

Per tot això, la Presidenta de Grameimpuls, SA proposa al Consell d’Administració:
Únic - 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 2019 i del primer, segon i tercer trimestre de l’exercici
2020, pel que fa a les operacions comercials portades a terme per la societat municipal
Grameimpuls, SA.

12 – Donar compte del compliment de l’execució pressupostària del tercer i quart
trimestre de l’exercici 2019 i del primer, segon i tercer trimestre de l’exercici 2020.
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 quals està sotmesa la societat 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, el balanç, 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.
I vist que la societat municipal ha lliurat a la Intervenció del nostre Ajuntament la informació
corresponent a l’execució pressupostària del tercer i quart trimestre de l’exercici 2019 i del
primer, segon i tercer trimestre de l’exercici 2020.
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Per tot això, la Presidenta de Grameimpuls, SA proposa al Consell d’Administració:
Únic - Donar compte del compliment de l’execució pressupostària del tercer i quart trimestre
de l’exercici 2019 i del primer, segon i tercer trimestre de l’exercici 2020.”

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 - DNI
38123678M
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