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ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA

Identificació de la sessió:
Núm. 2/2021
Caràcter: ORDINARI
Data: 3 de juny de 2021
Horari: de 11.03 a 11.34 h
Lloc: Telemàtica

Presidenta:
Blanca Padrós Amat
Hi assisteixen:
Bárbara Ferrer Escobar
Ana Ma Muñoz Martínez
Nicolasa Villena Córdoba
Mireia González Sáez
Maribel Cárdenas Jiménez
Pedro Cano Moreno
María Duarte Aparicio
Jesús Sánchez Téllez
Samuel Núñez Amela
Onieva Rodríguez, Manuel

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:
Esteve Serrano Ortín [Delega el vot en la presidència]
Fernando Hernández Baena
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Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
Abans de començar l’ordre del dia de la sessió, la presidenta dóna la benvinguda al Sr. Jesús
Sánchez Téllez, qui s’incorpora al Consell d’Administració en substitució del Sr. Jonatan
Fornés,
***

1 - Aprovar l’adquisició d’un immoble per destinar-lo a oficines de Grameimpuls, SA
Per majoria, amb 10 vots a favor, 1 en contra i 1 abstenció dels/de les 12
consellers/conselleres presents o representats s’aprova la proposta d’acord següent:
“Vist que l’informe de salubritat dels espais de gestió emès pel Servei d’Organització i
Recursos Humans de Grameimpuls, SA, que recull els resultats de l’estudi de condicions
ambientals del Centre de Can Xiquet, del Servei de Prevenció Aliè d’Etegma 2000 de gener
2019, on es manifesta el disconfort ambiental en les condicions de treball del personal del
SORH i RRHH, així com el SGAE.
Vist que aquest informe fa una crida a la reubicació de les persones treballadores d’aquests
serveis en un altre espai, Grameimpuls, SA va licitar mitjançant tramitació ordinària, pel
procediment obert en forma de concurs l'adquisició onerosa d'un immoble amb la finalitat de
satisfer les necessitats de Grameimpuls, SA per destinar-lo a oficines, expedient 3/2020.
D'acord amb el que s'estableix a 116.4 Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
administracions públiques (en endavant LPAP).
Vist que Grameimpuls, SA va donar publicitat a la licitació publicant l'anunci de licitació
juntament amb els plecs i la documentació que conforme l'expedient de contractació de la
present licitació al Perfil de Contractant de Grameimpuls, SA en data de 28 de desembre de
2020 donant un termini fins al 12 de gener de 2021 per presentar ofertes.
Vist que la mesa de contractació constituïda el dia 20 de gener de 2021 va emetre acta
declarant DESERTA la licitació en tant que no es va presentar cap oferta en el període
mencionat anteriorment.
Vist que l’assessora jurídica de Grameimpuls, SA va emetre informe en data 9 de febrer de
2021, establint que conforme a l'article 116.4 b) de la LPAP en relació amb l'article 32.3 del
Reial decret 1373/2009, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament general de la LPAP, així
com la clàusula 8.1 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la present
licitació, un cop declarat desert el concurs es procedirà a l'adjudicació directa en el termini d'un
any.
Vist que d’acord amb l’establert Grameimpuls, SA va iniciar els tràmits pertinents per dur a
terme l’adquisició directe d’un immoble que s’adeqüi a les seves necessitats, per destinar-lo a
oficines.
Vist que l’informe de l’arquitecte tècnic emès en data 28 de maig de 2021 estableix l’adequació
i idoneïtat del local situat al carrer Sant Jeroni núm. 23-29, referència cadastral
3997255DF3839H0009RR, per a destinar-lo a oficines així com la seva adequació amb el plec
de prescripcions tècniques que va conformar la licitació precedent declarada deserta.
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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:
Primer - Aprovar l’adquisició per part de Grameimpuls, SA de l’immoble situat al carrer Sant
Jeroni núm. 23-29, referència cadastral 3997255DF3839H0009RR per destinar-lo a oficines,
per import de 285.000 euros (IVA exclòs).
Segon - Autoritzar a Ignasi Rovira Riera en la seva condició de Gerent de Grameimpuls, SA i
Ana María Muñoz Martínez en la seva condició de Consellera Delegada de Grameimpuls, SA a
procedir a l’adquisició de l’immoble situat al carrer Sant Jeroni núm. 23-29, referència cadastral
3997255DF3839H0009RR per destinar-lo a oficines, per import de 285.000 euros (IVA exclòs).
El pagament s’haurà de dur a terme mitjançant transferència bancària.

***
* Presenta el punt el Sr. Rovira. En resposta a preguntes que formulen el Sr. Núñez i el Sr.
Sánchez Téllez, explica que el local pertanyia a la SAREB, que ha acabat acceptant un preu
inferior en uns 65.000 € al que demanava inicialment; que el local té una superfície útil d’uns
400 m2; que es va considerar que era més adequada la compra que el lloguer d’altres locals
que també es van estudiar; que els serveis a ubicar no tenien cabuda en el pavelló de
l’hospital vell de l’Esperit Sant en procés de rehabilitació; que tampoc es van considerar
adients alguns locals propietat de l’empresa municipal GRAMEPARK, S.A.
També es compromet a lliurar el plec de condicions, a petició de la Sra. Duarte.

***

Voten a favor

En contra

Blanca Padrós Amat
Bárbara Ferrer Escobar
Ana Ma Muñoz Martínez
Nicolasa Villena Córdoba
Esteve Serrano Ortín [Delega el vot en
la presidència]
Mireia González Sáez
Maribel Cárdenas Jiménez
Pedro Cano Moreno
Samuel Núñez Amela
Onieva Rodríguez, Manuel

María Duarte Aparicio

S’abstenen
Jesús Sánchez Téllez
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2 - Donar compte del contracte del servei d’experts docents per impartir la formació
complementària dels diferents cursos subvencionats pel SOC (expedient 1/2021).
El consell resta assabentat de la proposta següent:
“Vist que Grameimpuls, SA necessitava contractar el servei d’experts docents per impartir la
formació complementària dels diferents cursos subvencionats pel SOC.
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 la
publicació de l’anunci de licitació del procediment obert, no harmonitzat, en el Perfil del
Contractant integrat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya en data 15 de febrer de 2021, i va donar un termini fins al dia 1 de març de 2021 per
presentar les ofertes.
Vist que en data 15 de març de 2021, la secretària de la Mesa de contractació va estendre
acta en la qual es procedia a la suma total de les puntuacions i classificava les ofertes
presentades per cada lot, tot proposant a les persones adjudicatàries del contracte.
Vist que en data 6 d’abril 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 l’acord
marc esmentat, homologant els experts docents següents (expedient 1/2021):
o

o

o

o

LOT 1. "Mòdul d'inserció laboral, sensibilització laboral, sensibilització
mediambiental i igualtat de gènere":


Mónica Chamorro Aira: PUNTUACIÓ TOTAL: 93 punts.



Sònia Jiménez Rodríguez: PUNTUACIÓ TOTAL: 81 punts.



Núria Gou Sol: PUNTUACIÓ TOTAL: 81 punts.

LOT 2. "Prevenció de riscos laborals (30 hores)+ mòdul d'inserció laboral,
sensibilització mediambiental igualtat de gènere" (10 hores):


Mónica Chamorro Aira: PUNTUACIÓ TOTAL: 96 punts.



Sònia Jiménez Rodríguez: PUNTUACIÓ TOTAL: 81 punts.



Núria Gou Sol: PUNTUACIÓ TOTAL: 81 punts.

LOT 3. "Accions bàsiques davant la COVID -19 en Turisme i Hostaleria":


Mónica Chamorro Aira: PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts.



Graciela Porta Ferraz: PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts.



Sònia Jiménez Rodríguez: PUNTUACIÓ TOTAL: 85 punts.

LOT 4. "Alfabetització informàtica: Informàtica i Internet":
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o



Jordi Noguera Sebastián: PUNTUACIÓ TOTAL: 96 punts.



Mónica Chamorro Aira: PUNTUACIÓ TOTAL: 69,18 punts.



Graciela Porta Ferraz: PUNTUACIÓ TOTAL: 68,78 punts.



Sònia Jiménez Rodríguez: PUNTUACIÓ TOTAL: 61,48 punts.

LOT 5. "Creació i gestió de la Marca Personal i Xarxes Socials a la
Recerca d'Ocupació":


Mónica Chamorro Aira: PUNTUACIÓ TOTAL: 75 punts.



Graciela Porta Ferraz: PUNTUACIÓ TOTAL: 75 punts.



Núria Gou Sol: PUNTUACIÓ TOTAL: 66,25 punts.

 Sònia Jiménez Rodríguez: PUNTUACIÓ TOTAL: 63,50 punts.
Per tot això, la Presidenta de Grameimpuls, SA 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 la formació complementària dels
diferents cursos subvencionats pel SOC (expedient 1/2021).”
***
* Presenta el punt el Sr. Ignasi Rovira.
***
3 - Donar compte del contracte de subministrament de llicències antivirus Kaspersky
per cobrir les necessitats de Grameimpuls, SA (expedient 3/2021).
El consell resta assabentat de la proposta següent:
“Vist que Grameimpuls, SA necessitava contractar el subministrament de llicències antivirus
Kaspersky per cobrir les necessitats de Grameimpuls, SA (expedient 3/2021).
Vist que Grameimpuls, S.A. va complir amb les exigències de publicitat, mitjançant la
publicació de l’anunci de licitació del procediment obert, no harmonitzat, en el Perfil del
Contractant integrat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya en data 1 de març de 2021, i va donar un termini fins al dia 16 de març de 2021 per
presentar les ofertes.
Vist que dins del termini que s’ha fet referència, van presentar proposició les següents
licitadores:


TAU FOR & MAR, SCCL.



SUMINISTROS,
(SERMICRO).

IMPORTACIONES

Y

MANTENIMIENTOS

ELECTRÓNICOS,

S.A.U.
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Vist que en data 22 de març de 2021, la Mesa de contractació va estendre acta en la qual 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 6 d’abril de 2021, el Gerent i la Consellera Delegada de Grameimpuls, SA,
com a òrgan de contractació competent, van acordar adjudicar el contracte del
subministrament de llicències antivirus Kaspersky per cobrir les necessitats de
GRAMEIMPULS, SA (expedient 3/2021) a:
 SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS,
(SERMICRO). Per import total de 9.839,92 euros (IVA exclòs).

S.A.U.

Vist que en data 7 d’abril de 2021, Grameimpuls, SA i les adjudicatàries van formalitzar el
contracte del subministrament de llicències antivirus Kaspersky per cobrir les necessitats de
Grameimpuls, SA (expedient 3/2021).
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
llicències antivirus Kaspersky per cobrir les necessitats de Grameimpuls, SA (expedient
3/2021).
***
* Presenta el punt el Sr. Ignasi Rovira.
***
4 - Donar compte de l’informe derivat de l’aplicació de la Llei de lluita contra la morositat
del primer trimestre de l’exercici 2021, 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 (en
endavant Llei 15/2010).
Vista la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, per la qual l’empresa municipal
Grameimpuls, S.A. 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, 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 quals 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 primer trimestre de
l’exercici 2021.
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Vist que els terminis de pagament indicats en la Llei 15/2010, per als poders adjudicadors del
sector públic corresponen a 30 dies a partir del 2013.
Vist que els informes derivats de la Llei 15/2010 presentats per GRAMEIMPULS, S.A., recullen
les dades referents als:
-

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

Per tot això, la presidenta de GRAMEIMPULS, S.A. proposa al Consell d’Administració:
Únic - Donar compte de l’informe derivat de l’aplicació de la Llei 15/2010 del primer trimestre
de 2021, pel que fa a les operacions comercials portades a terme per l’empresa Grameimpuls,
S.A.
***
* Presenta el punt el Sr. Ignasi Rovira. A petició del Sr. Núñez es compromet a ampliar la
informació sobre les factures pendents de pagament fora del període legal, per import associat
de 21.469,05 €.
***
5 - Donar compte del compliment de l’execució pressupostària del primer trimestre de
l’exercici 2021
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 (en endavant Ordre HAP/2105/2012).
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 (en endavant U.E.).
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.
Vistes les obligacions de subministrament d’informació en l’àmbit de les corporacions locals a
les quals està sotmesa l’empresa municipal, establertes a l’article 16 de l’Ordre
HAP/2105/2012, que estableixen que amb caràcter trimestral s’haurà de comunicar l’execució
pressupostària.
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Vist que Grameimpuls, S.A. ha tramès els formularis referents al balanç, el compte de pèrdues
i guanys, la informació addicional al compte de pèrdues i guanys, la informació addicional
sobre transferències i subvencions rebudes, la situació d’execució d’efectius, la informació
addicional de les provisions a llarg i a curt termini, la informació addicional sobre les inversions
en actius no financers recollits en el balanç, el calendari i pressupost de tresoreria i per últim
l’actualització de la capacitat / necessitat de finançament seguint les normes del Sistema
Europeu de Comptes i el detall de les despeses finançades amb fons de la U.E.
I vist que l’empresa municipal ha lliurat a la intervenció del nostre Ajuntament la informació
corresponent a l’execució pressupostària del primer trimestre del 2021.
Per tot això, la presidenta de Grameimpuls, S.A. proposa al Consell d’Administració:
Únic - Donar compte del compliment de l’execució pressupostària del primer trimestre de
l’exercici 2021.”

Precs i Preguntes
No n’hi ha.

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

La presidenta

El secretari
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