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ACTA NÚMERO 1/2021, DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA DE 25 DE MARÇ DE 2021
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ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA

Identificació de la sessió:
Núm. 1/2021
Caràcter: ordinari
Data: 25 de març de 2021
Hora: 11.05 a 12.09 h
Sessió: telemàtica

Presidenta:
Blanca Padrós Amat
Hi assisteixen:
Bárbara Ferrer Escobar
Ana Ma Muñoz Martínez
Fernando Hernández Baena
Nicolasa Villena Córdoba
Mireia González Sáez [Surt al punt 2]
Maribel Cárdenas Jiménez
María Duarte Aparicio
Samuel Núñez Amela
Manuel Onieva Rodríguez
Secretària: Joana Ricardo Hoyos
Altres assistents:
Ignasi Rovira Riera, gerent
Ascensión Calderón, cap de l’àrea de Desenvolupament Econòmic Local
S'ha excusat d'assistir-hi:
Esteve Serrano Ortín [Delega el vot en la Presidència]
Pedro Cano Moreno [Delega el vot en la Presidència]
Jonatan Fornés Martínez

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
1 - Aprovació de l’acta número 4/20, corresponent a la sessió ordinària del dia 27 de
novembre de 2020.
Per unanimitat dels/de les 12 consellers/conselleres presents o representats s'aprova l’acta
número 4/20, corresponent a la sessió ordinària del dia 27 de novembre de 2020.
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2 - Aprovar la memòria de gestió i formular els comptes de l’any 2020.
El consell per majoria, amb 9 vots a favor i 2 abstencions dels/de les 11
consellers/conselleres presents i/o representats aprova la proposta d’acord següent:
“Vist que el Consell d’Administració formula els comptes anuals, l’informe de gestió i la
proposta d’aplicació de resultats de l’exercici, documents que seran elevats a l’Alcaldia
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per al seu examen i la subsegüent
convocatòria de la Junta General ordinària;
Vist que el Consell d’Administració formula els comptes de l’exercici anterior de forma
prèvia a l’aprovació per part de la Junta General ordinària;
Vist l’article 253.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el
text Refós de la Llei de Societats de Capital, els administradors de la societat estan
obligats a formular, en el termini de tres mesos comptats a partir del tancament de
l’exercici, els comptes anuals, l’informe de gestió i la proposta d’aplicació del resultat, així
com en el seu cas, els comptes i l’informe de gestió;
Vist l’article 254 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, els documents que
conformen els comptes anuals són: el balanç, el compte de pèrdues i guanys, un estat
que reflecteixi els canvis en el patrimoni net de l’exercici, un estat de fluxos d’efectiu i la
memòria;
Vist que GRAMEIMPULS, SA ha realitzat durant l’any 2020 un conjunt d’actuacions
recollides a la memòria de gestió, en la qual consten les activitats dels diferents serveis
de la societat;
Vist que el Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en l’exercici de les seves
funcions com a Junta General de la societat, mitjançant acord de 16 de desembre de
2019, va nomenar auditors de la societat municipal Grameimpuls SA, a l’empresa
“Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoria SA” pels comptes anuals corresponents als
exercicis 2019, 2020 i 2021.
Vist que l’esborrany d’informe d’auditoria emès per “Gabinete Técnico de Auditoria y
Consultoria SA”, SL és favorable;
Per tot això, la presidenta de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració:
Primer - Aprovar la memòria de gestió de l’empresa Grameimpuls SA, corresponent a
l’exercici 2020.
Segon - Formular els comptes anuals de la societat en relació a l’exercici tancat amb
data 31 de desembre de 2020 integrats pel balanç, el compte de pèrdues i guanys,
l’informe de gestió, la memòria econòmica, l’estat de fluxos d’efectiu i l’estat de canvis al
patrimoni net.
Tercer - Aprovar la destinació dels resultats positius obtinguts, que suposen la quantitat
de 66.373,76 €, 61.442,41 € a reserves voluntàries i 4.931,35 € a reserves de
capitalització.”
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S’abstenen

Voten a favor
Blanca Padrós Amat
Bárbara Ferrer Escobar
Ana Ma Muñoz Martínez
Fernando Hernández Baena
Nicolasa Villena Córdoba
Esteve Serrano Ortín [Delegació de vot]
Maribel Cárdenas Jiménez
Pedro Cano Moreno [Delegació de vot]
Manuel Onieva Rodríguez

María Duarte Aparicio
Samuel Núñez Amela

* Introdueix la proposta el gerent, Sr. Ignasi Rovira. Ho fa amb l’ajut d’un power-point,
que ha estat remés prèviament als convocats. Posa en relleu que l’auditoria no conté
“salvetats”. Apunta també que la pandèmia no ha afectat excessivament el compte de
pèrdues i guanys, que és positiu. Pel que fa als ingressos procedents de subvencions, fa
notar les incerteses i endarreriments en relació a les convocatòries que realitza la
Generalitat.
La Sra. Ascen Calderón explica els programes de formació ocupacional i els relatius a
les persones en situació de vulnerabilitat.
Acaba les exposicions el Sr. Rovira aportant les dades d’alumnes
UNED que gestiona l’empresa.

del centre de la

Tant la Sra. Calderón com el Sr. Rovira contesten diverses preguntes que sobre la
memòria presenta la Sra. María Duarte.
El Sr. Núñez, tot i que anuncia la seva abstenció, posa en valor la feina desenvolupada
per l’empresa en un any tant difícil com 2020.

3 - Donar compte de l’increment salarial de les persones treballadores de
GRAMEIMPULS, SA, per a l’any 2021.
El consell resta assabentat de la proposta següent:
“Vist l'article 18.dos de la Llei 11/2020, de 30 de desembre de 2020, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2021, i pel qual les retribucions del personal al servei del
sector públic no podran experimentar un increment global superior al 0,9 per cent
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2020, 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 19 de gener de 2021, pel qual s’acorda:
aprovar l’increment salarial del 0,9 per cent, amb efectes des del mes de gener de 2021,
de les persones treballadores de GRAMEIMPULS, SA, en compliment del que assenyala
la Llei 11/2020, de 30 de desembre de 2020, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2021, donant compte d’aquest acord d’aprovació al Consell d’Administració, en la
primera sessió que es celebri en l’any 2021.
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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 0,9 per cent, amb
efectes des del mes de gener de 2021, de les persones treballadores de GRAMEIMPULS,
SA, en compliment del que assenyala Llei 11/2020, de 30 de desembre de 2020, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021.”
***
* Presenta el punt el gerent, Sr. Rovira.

4 - Donar compte de l’adjudicació i formalització del procediment obert relatiu al
contracte de servei de pòlisses d'assegurança que donin cobertura a diferents
àrees de risc de GRAMEIMPULS, SA (expedient 4/2020).
El consell resta assabentat de la proposta següent:
“Vist que GRAMEIMPULS, SA necessitava contractar el servei de pòlisses d'assegurança
que donin cobertura a diferents àrees de risc.
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 2020, donant un termini fins al dia 1 de gener de
2021 perquè les licitadores poguessin presentar les seves ofertes.
Vist que dins del termini que s’ha fet referència, van presentar proposicions les següents
licitadores als diferents LOTS:
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:

✓ MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
LOT 3. Contractació d'una pòlissa d'assegurança d'accidents laborals del personal
de GRAMEIMPULS:

✓ MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
LOT 4. Contractació d'una pòlissa d'assegurança que doni cobertura a la
responsabilitat civil de GRAMEIMPULS.

✓ MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
LOT 5. Contractació d'una pòlissa d'assegurança que doni cobertura a la
responsabilitat d'administradors, directius i personal de GRAMEIMPULS:

✓ DESERT
Per comprovar la validesa del document digital original.
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Vist que en data 11 de gener de 2021, 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 28 de gener de 2021, 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 de servei de pòlisses d'assegurança que donin cobertura
a diferents àrees de risc (expedient 4/2020) a:
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.

Ofereix serveis d’intermediació d’una
corredoria: ARÇ CORREDORIA
D’ASSEGURANCES, S.COOP.L

14.119,80 €

IVA exclòs
Lot 2. Contractació d'una pòlissa d'assegurança de la flota de vehicles de GRAMEIMPULS:
MGS SEGUROS Y REASEGUROS,
S.A.

Ofereix serveis d’intermediació d’una
corredoria: ARÇ CORREDORIA
D’ASSEGURANCES, S.COOP.L

5.818,74 €

IVA exclòs
Lot 3. Contractació d'una pòlissa d'assegurança d'accidents laborals del personal de
GRAMEIMPULS:
MGS SEGUROS Y REASEGUROS,
S.A.

Ofereix serveis d’intermediació d’una
corredoria: ARÇ CORREDORIA
D’ASSEGURANCES, S.COOP.L

Preu unitari per
assegurat/any
12,36 €
IVA exclòs

Lot 4. Contractació d'una pòlissa d'assegurança que doni cobertura a la responsabilitat civil de
GRAMEIMPULS:
MGS SEGUROS Y REASEGUROS,
S.A.

Ofereix serveis d’intermediació d’una
corredoria: ARÇ CORREDORIA
D’ASSEGURANCES, S.COOP.L

4.548,78 €

IVA exclòs

Vist que també es va declarar desert del contracte de servei de pòlisses d'assegurança
que donin cobertura a diferents àrees de risc (expedient 4/2020), per no haver-se
presentat cap oferta, el lot següent: LOT 5.
Vist que en data 1 de febrer de 2021, GRAMEIMPULS, SA i les adjudicatàries van
formalitzar el contracte de servei de pòlisses d'assegurança que donin cobertura a
diferents àrees de risc (expedient 4/2020).
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 comprovar la validesa del document digital original.
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Per tot això, la presidenta de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració:
Únic - Donar compte de l’adjudicació i formalització de servei de pòlisses
d'assegurança que donin cobertura a diferents àrees de risc (expedient 4/2020).”
***
* Presenta el punt el Sr. Rovira..

5 - Donar compte de l’adjudicació i formalització del procediment obert relatiu al
contracte de servei d'experts docents relatius a les accions de formació
professional per a l'ocupació, adreçades prioritàriament a persones treballadores
desocupades (FOAP 2020-2021) (expedient 5/2020).
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 2020-2021).
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 de desembre de 2020, donant un termini fins al dia 12 de gener de
2021 perquè les licitadores poguessin presentar les seves ofertes.
Vist que dins del termini que s’ha fet referència, van presentar proposicions les següents
licitadores als diferents LOTS:
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
- GINÉS SÁNCHEZ LÓPEZ
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 ELES0208 del SOC "Operacions
Auxiliars de Muntatge d’instal·lacions Electrotècniques i de Telecomunicacions en
edificis (Nivell 1)”. 2 ACCIONS FORMATIVES:
- FERRAN VISA ESCOFET
LOT 4: 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 SANCHEZ CORPAS
Per comprovar la validesa del document digital original.
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LOT 5: 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 6: 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 7: Experts docents per realitzar la Formació Professionalitzadora i la Tutoria de les

Pràctiques en empreses de l'Especialitat Formativa IMAR0208 del SOC
(UF0418:Organització i execució del muntatge d’instal·lacions de climatització ventilacióextracció 80h.; UF0420: Prevenció de riscos laborals i mediambientals en instal·lacions
de climatització ventilació-extracció 60h.; UF0421: Manteniment preventiu
d’instal·lacions de climatització ventilació-extracció 80h.) "Muntatge i Manteniment
d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció (Nivell 2)":
- DAVID BONFILL BORREGO
LOT 8: Experts docents per realitzar la Formació Professionalitzadora de l'Especialitat

Formativa IMAR0208 del SOC (UF0419. Posada en marxa i regulació d’instal.lacions de
climatització ventilació-extracció 80h.; UF0422: Manteniment correctiu d’instal·lacions de
climatització ventilació-extracció 80h.) "Muntatge i Manteniment d'instal·lacions de
climatització i ventilació-extracció (Nivell 2)":
- FRANCISCO CANET BERMUDO
LOT 9: 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)":
- MARGARITA VILLAREJO RODRÍGUEZ
- MARIA DEL MAR NÚÑEZ FOLCH
- JESUS CASAS PERALTA
- JOAN TORNE TUYA
- KUBICCO BUSINESS SOLUTIONS, S.L.N.E.
LOT 10: 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 JOVÉ
LOT 11: 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 I FORGA
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LOT 12: Experts docents per realitzar la Formació Professionalitzadora i la Tutoria de les

Pràctiques en empreses de l'Especialitat Formativa COMT0110 del SOC (UF0036:
Gestió de l'atenció al client/consumidor 60 hores; UF0037: Tècniques d'informació i
atenció al client/consumidor 60 hores; MF0245_3: Gestió de queixes i reclamacions en
matèria de consum 90 hores; UF1755: Sistemes d'informació i base de dades en
consum 60h; UF1756: Documentació i informes en consum 60h) “Atenció al client
consumidor i usuari (Nivell 3”):
- MARGARITA VILLAREJO RODRÍGUEZ
- MARIA DEL MAR NÚÑEZ FOLCH
- KUBICCO BUSINESS SOLUTIONS, S.L.N.E.
LOT 13: Experts docents per realitzar la Formació Professionalitzadora de l'Especialitat

Formativa COMT0110 del SOC (MF1002_2: Anglès professional per activitats
comercials 90h) “Atenció al client consumidor i usuari (Nivell 3”):
- AZAR MAJDOUB
- AINOA GÓMEZ HERRERA
- NÚRIA COLELL LÓPEZ
Vist que en data 26 de gener de 2021, 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 8 de febrer de 2021, 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 2020-2021) (expedient 5/2020) a:
LOT 1: SANTIAGO SÁNCHEZ CORPAS.

Puntuació final: 52,19 punts (25.200 € formació professionalitzadora + 1.800 €
pràctiques professionals no laborals. Import total ofert: 27.000 €, IVA exempt).
LOT 2: SANTIAGO SALAZAR ARRROYO.

Puntuació final: 54,90 punts (9.900 € formació professionalitzadora + 2.700 € pràctiques
professionals no laborals. Import total ofert: 12.600 €, IVA exempt).
LOT 3: FERRAN VISA ESCOFET.

Puntuació final: 58,30 punts (9.000 € formació professionalitzadora + 1.800 € pràctiques
professionals no laborals. Import total ofert: 21.600 €, IVA exempt).
LOT 4: SANTIAGO SÁNCHEZ CORPAS.

Puntuació final: 49,30 punts (9.600 € formació professionalitzadora + 3.600 € pràctiques
professionals no laborals. Import total ofert: 13.200 €, IVA exempt).
LOT 5: DAVID BONFILL BORREGO.

Puntuació final: 52,80 punts (7.200 € formació professionalitzadora + 2.700 € pràctiques
professionals no laborals. Import total ofert: 9.900 €, IVA exempt).
LOT 6: FRANCISCO CANET BERMUDO.

Puntuació final: 50,26 punts (5.400 € formació professionalitzadora. Import total ofert:
5.400 €, IVA exempt).

Per comprovar la validesa del document digital original.
Aneu a http://www.gramenet.cat/csv i introduïu aquest codi: C25YKFJE4DFB937E

9

Seguiment d’Expedients


STCGRI20211/MGG/202163/0

LOT 7: DAVID BONFILL BORREGO.

Puntuació final: 44,00 punts (6.600 € formació professionalitzadora + 2.700 € pràctiques
professionals no laborals. Import total ofert: 9.300 €, IVA exempt).
LOT 8: FRANCISCO CANET BERMUDO.

Puntuació final: 40,45 punts (4.800 € formació professionalitzadora. Import total ofert:
4.800 €, IVA exempt).
LOT 9: MARGARITA VILLAREJO RODRÍGUEZ.

Puntuació final: 55,05 punts (10.530 € formació professionalitzadora + 600 € pràctiques
professionals no laborals. Import total ofert: 11.130 €, IVA exempt).
LOT 10: ANA ELISABETH ESTEBAN JOVÉ.

Puntuació final: 100 punts (3.900 € formació professionalitzadora + 1.800 € pràctiques
professionals no laborals. Import total ofert: 11.400 €, IVA exempt).
LOT 11: JORDI SERVAT I FORGA.

Puntuació final: 73,50 punts (10.850 € formació professionalitzadora + 1.800 €
pràctiques professionals no laborals. Import total ofert: 12.650 €, IVA exempt).
LOT 12: MARGARITA VILLAREJO RODRÍGUEZ.

Puntuació final: 41,29 punts (10.230 € formació professionalitzadora + 600 € pràctiques
professionals no laborals. Import total ofert: 10.830 €, IVA exempt).
LOT 13: NÚRIA COLELL LÓPEZ

Puntuació final: 37,65 punts (3.060 € formació professionalitzadora. Import total ofert:
3.060 €, IVA exempt).
Vist que en data 9 de març de 2021, 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 2020-2021) (expedient 5/2020).
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 servei d'experts
docents relatius a les accions de formació professional per a l'ocupació, adreçades
prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP 2020-2021) (expedient
5/2020).”
***
.* Presenta el punt el Sr. Rovira. A petició de la Sra. Duarte es compromet a comprovar
si hi ha alguna errada aritmètica en el lot número 3. Comunicarà als assistents i
representats el resultat de la comprovació.
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6 - Donar compte de l’adjudicació i formalització del procediment obert relatiu al
contracte de servei de consultoria per a l’assistència, formació i auditoria interna
del sistema de gestió integrat (lot 1) i servei d’auditoria externa (lot 2) de
Grameimpuls, SA (expedient 6/2020).
El consell resta assabentat de la proposta següent:
“Vist que GRAMEIMPULS, SA necessitava contractar el servei de consultoria per a
l’assistència, formació i auditoria interna del sistema de gestió integrat i servei d’auditoria
externa de 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 28 de desembre de 2020, donant un termini fins al dia 12 de gener de
2021 perquè les licitadores poguessin presentar les seves ofertes.
Vist que dins del termini que s’ha fet referència, van presentar proposicions les següents
licitadores als diferents LOTS:
LOT 1. Servei de consultoria per a l’assistència, formació i auditoria interna del
sistema de gestió integrat de GRAMEIMPULS:

✓ TOC DE GESTIÓ, S.C.P.
✓ TALLER DE RECURSOS S.L.U.
LOT 2. Servei d’auditoria externa de GRAMEIMPULS:
✓ ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.
✓ OCA INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.U.
Vist que en data 27 de gener de 2021, 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 29 de gener de 2021, el Gerent i la Consellera Delegada de
GRAMEIMPULS, SA, com a òrgan de contractació competent per raó de la quantia, van
acordar adjudicar el Lot 1 del contracte servei de consultoria per a l’assistència, formació
i auditoria interna del sistema de gestió integrat i servei d’auditoria externa de
GRAMEIMPULS, SA, (expedient 6/2020) a:
Lot 1. Servei de consultoria per a l’assistència, formació i auditoria interna del sistema de gestió
integrat de GRAMEIMPULS:
TALLER DE RECURSOS S.L.U.

30.000 €
IVA exclòs

Vist que en data 12 de febrer de 2021, el Gerent i la Consellera Delegada de
GRAMEIMPULS, SA, com a òrgan de contractació competent per raó de la quantia, van
acordar adjudicar el Lot 2 del contracte servei de consultoria per a l’assistència, formació
i auditoria interna del sistema de gestió integrat i servei d’auditoria externa de
GRAMEIMPULS, SA, (expedient 6/2020) a:
Lot 2. Servei d’auditoria externa de GRAMEIMPULS:
ICDQ INSTITUTO DE
CERTIFICACIÓN, S.L.

11.647,50 €
IVA exclòs
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Vist que en data 1 de febrer de 2021, GRAMEIMPULS, SA i l’adjudicatària van formalitzar
el Lot 1 del contracte del servei de consultoria per a l’assistència, formació i auditoria
interna del sistema de gestió integrat i servei d’auditoria externa de GRAMEIMPULS, SA,
(expedient 6/2020).
Vist que en data 16 de febrer de 2021, GRAMEIMPULS, SA i l’adjudicatària van formalitzar
el Lot 2 del contracte del servei de consultoria per a l’assistència, formació i auditoria
interna del sistema de gestió integrat i servei d’auditoria externa de GRAMEIMPULS, SA,
(expedient 6/2020).
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 servei de consultoria per a
l’assistència, formació i auditoria interna del sistema de gestió integrat i servei d’auditoria
externa de GRAMEIMPULS, SA (expedient 6/2020).”
***
* Presenta el punt el Sr. Rovira.

7 - Donar compte de l’acord d’homologació d’experts docents del procediment
obert relatiu a l’acord marc per l’homologació del servei d’experts docents per
impartir els cursos de formació ocupacional d’hostaleria subvencionats pel SOC
(expedient 7/2020).
El consell resta assabentat de la proposta següent:
“Vist que GRAMEIMPULS, S.A. necessitava contractar un acord marc per a la posterior
contractació dels serveis d’experts docents per impartir els cursos de formació
ocupacional que organitza GRAMEIMPULS, S.A. pertanyents al sector de l’hostaleria.
Vist que aquesta contractació es va realitzar mitjançant procediment obert que es va
dividir en 7 lots, segons el tipus d’especialitat del sector de la restauració.
Vist que GRAMEIMPULS, S.A., 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 de desembre de 2020, donant un termini fins al dia 12 de gener de
2021 perquè les licitadores poguessin presentar les seves ofertes als diferents lots.
Vist que en data 27 de gener de 2021, 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 el LOT 3 “experts/es docents en anglès”, no es va presentar cap oferta en
termini, quedant aquest lot sense poder-se adjudicar.
Per comprovar la validesa del document digital original.
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Vist que en data 11 de febrer de 2021, la consellera delegada i el gerent de
GRAMEIMPULS, S.A., actuant com a òrgan de contractació per raó de la quantia, van
acordar adjudicar tots els altres lots de l’acord marc esmentat, homologant els experts
docents següents (expedient 7/2020):
o

o

o

o

o

o

LOT 1. Experts/es docents en Cuina:



EDUARD CERRO RODERO: PUNTUACIÓ TOTAL: 90 punts



PABLO DÍAZ ULLATE: PUNTUACIÓ TOTAL: 85 punts

LOT 2. Experts/es docents en Servei de Restaurant, Bar i Cafeteria:



FRANCISCO CORDERO ARCOS: PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts



JUAN LUIS GÓMEZ CONDE: PUNTUACIÓ TOTAL: 99 punts



VÍCTOR ARRIAGA FUNDAZURI: PUNTUACIÓ TOTAL: 98 punts



SUSANA TOLOSANA CHECA: PUNTUACIÓ TOTAL: 88 punts



PABLO DIAZ ULLATE: PUNTUACIÓ TOTAL: 85 punts

LOT 4. Experts/es docents en Sommelieria:



PEDRO CASADO GARCIA: PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts



FRANCISCO CORDERO ARCOS: PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts



JUAN LUIS GÓMEZ CONDE: PUNTUACIÓ TOTAL: 99 punts

LOT 5. Experts/es docents en Direcció i Gestió de Restaurant, Bar i Cafeteria:



VÍCTOR ARRIAGA FUNDAZURI: PUNTUACIÓ TOTAL: 98 punts



JAUME COLILLAS TRAVESET: PUNTUACIÓ TOTAL: 94,14 punts



PABLO DIAZ ULLATE. PUNTUACIÓ TOTAL: 85 punts.

LOT 6. Experts/es docents en Seguretat i Higiene:



MONICA CHAMORRO AIRA: PUNTUACIÓ TOTAL: 94,38 punts



GRACIELA PORTA FERRAZ. PUNTUACIÓ TOTAL. 89,22 punts



SONIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ: PUNTUACIÓ TOTAL: 79,08 punts

LOT 7. Experts/es docents en mòduls de pràctiques professionals no laborals:



MONICA CHAMORRO AIRA: PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts



SONIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ: PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts



GRACIELA PORTA FERRAZ. PUNTUACIÓ TOTAL. 100 punts

Per comprovar la validesa del document digital original.
Aneu a http://www.gramenet.cat/csv i introduïu aquest codi: C25YKFJE4DFB937E

13

Seguiment d’Expedients


STCGRI20211/MGG/202163/0



SUSANA TOLOSANA CHECA: PUNTUACIÓ TOTAL: 86 punts



VICTOR ARRIAGA FUNDAZURI. PUNTUACIÓ TOTAL: 80 punts



JAUME COLILLAS TRAVESET: PUNTUACIÓ TOTAL: 72 punts



EDUARD CERRO RODERO: PUNTUACIÓ TOTAL: 69,5 punts



JUAN LUIS GÓMEZ CONDE: PUNTUACIÓ TOTAL: 60 punts



PABLO DÍAZ ULLATE: PUNTUACIÓ TOTAL: 60 punts

Per tot això, la presidenta de GRAMEIMPULS, S.A. proposa al Consell d’Administració:
Únic - Donar compte de l’adjudicació del procediment obert relatiu a l’acord marc per
l’homologació del servei d’experts docents per impartir els cursos de formació
ocupacional d’hostaleria subvencionats pel SOC (expedient 7/2020).”
***
* Presenta el punt el Sr. Rovira.

8 - Donar compte de l’acord d’homologació d’experts docents del procediment
obert relatiu a l’acord marc per l’homologació del servei d’experts docents per
impartir els cursos de formació ocupacional en serveis d’atenció a la persona
subvencionats pel SOC (expedient 8/2020).
El consell resta assabentat de la proposta següent:
“Vist que GRAMEIMPULS, S.A. necessitava contractar un acord marc per a la posterior
contractació dels serveis d’experts docents per impartir els cursos de formació
ocupacional que organitza GRAMEIMPULS, S.A. pertanyents al sector d’atenció a la
persona.
Vist que aquesta contractació es va realitzar mitjançant procediment obert que es va
dividir en 5 lots, segons el tipus d’especialitat.
Vist que GRAMEIMPULS, S.A., 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 de desembre de 2020, donant un termini fins al dia 12 de gener de
2021 perquè les licitadores poguessin presentar les seves ofertes als diferents lots.
Vist que en data 3 de febrer de 2021, 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 el LOT 4 “Experts docents en F.P. i T.P. Gestió de trucades de
teleassistència (Nivell 2)”, no es va presentar cap oferta vàlida, quedant aquest lot sense
poder-se adjudicar.
Per comprovar la validesa del document digital original.
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Vist que en data 11 de febrer de 2021, la consellera delegada i el gerent de
GRAMEIMPULS, S.A., actuant com a òrgan de contractació per raó de la quantia, van
acordar adjudicar tots els altres lots de l’acord marc esmentat, homologant els experts
docents següents (expedient 8/2020):
o

LOT 1. Experts docents en F.P. i T.P. “Atenció sociosanitària a les persones en el

domicili (Nivell 2)”. CODI SOC: SSCS0108.

o



ROSA MARIA MIRÓ PELECHÀ : PUNTUACIÓ TOTAL: 88 punts



CARLOS PEREZ BALDRICH : PUNTUACIÓ TOTAL: 84,16 punts



MONTSERRAT CEBALLOS MIGUEL: PUNTUACIÓ TOTAL: 83,64 punts

LOT 2. Experts docents en F.P. i T.P. “Atenció sociosanitària a les persones

dependents en institucions socials (Nivell 2)”. UF0127, UF0128,UF0129, UF0130,
UF0131. 3 ACCIONS FORMATIVES CODI SOC: SSCS0208.

o



ROSA MARIA MIRÓ PELECHÀ : PUNTUACIÓ TOTAL: 88 punts



MONTSERRAT CEBALLOS MIGUEL: PUNTUACIÓ TOTAL: 86,40 punts



CARLOS PEREZ BALDRICH : PUNTUACIÓ TOTAL: 85 punts

LOT 3. Experts docents en F.P. i T.P. “Atenció sociosanitària a les persones

dependents en institucions socials (Nivell 2)”. MF1017_2, MF1018_2. 3 ACCIONS
FORMATIVES CODI SOC: SSCS0208.

o



CARLOS PEREZ BALDRICH : PUNTUACIÓ TOTAL: 85 punts



MONTSERRAT CEBALLOS MIGUEL: PUNTUACIÓ TOTAL: 83,86 punts



MARGARIDA MARTI DELCOR : PUNTUACIÓ TOTAL: 82,86 punts

LOT 5. Experts docents en F.P. i T.P. “Dinamització comunitària (Nivell 3)”. CODI SOC:

SSCB0109:


ALERTO IBAI REINOSO: PUNTUACIÓ TOTAL: 85,25 punts

Per tot això, la presidenta de GRAMEIMPULS, S.A. proposa al Consell d’Administració:
Únic - Donar compte de l’adjudicació del procediment obert relatiu a l’acord marc per
l’homologació del servei d’experts docents per impartir els cursos de formació ocupacional en
serveis d’atenció a la persona subvencionats pel SOC (expedient 8/2020).”
***
* Presenta el punt el Sr. Rovira.
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9 - Donar compte de l’informe derivat de l’aplicació de la Llei de lluita contra la
morositat del quart 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
quart 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).
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 quart trimestre de l’exercici 2020, pel que fa a les operacions comercials
portades a terme per la societat municipal GRAMEIMPULS, SA.”
***
* Presenta el punt el Sr. Rovira.
La Sra. Muñoz i el Sr. Rovira expliquen, a petició del Sr. Núñez, alguns endarreriments
en els pagaments.
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10 - Donar compte del compliment de l’execució pressupostària del quart 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 quart trimestre de l’exercici
2020.
Per tot això, la presidenta de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració:
Únic.- Donar compte del compliment de l’execució pressupostària del quart trimestre de
l’exercici 2020.”
***
* La Sra. Presidenta felicita al personal de l’empresa la feina feta durant 2020, en les
difícils circumstàncies de la pandèmia.
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Precs i preguntes
No n’hi ha.

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

La secretària

Blanca Padrós Amat

Joana Ricardo Hoyos
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