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ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA 

 
 
 
 

 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.  3/2021 
Caràcter: ordinari 
Data: 22 de juliol de 2021 
Horari: de 10.09 a 11.02 h 
Sessió: telemàtica 
 
 
Presidenta: 
 
Blanca Padrós Amat 
 
Hi assisteixen: 
 
Bárbara Ferrer Escobar 
Ana Ma Muñoz Martínez 
Nicolasa Villena Córdoba 
Mireia González Sáez 
Maribel Cárdenas Jiménez 
María Duarte Aparicio 
Jesús Sánchez Téllez 
Samuel Núñez Amela 
Manuel Onieva Rodríguez 
 
Secretari: Francisco Javier Ezquiaga Terrazas 
 
 
Altres assistents: 
 
Ignasi Rovira Riera, gerent 
Ascensión Calderón, cap de l’àrea de Desenvolupament Econòmic Local 
M. José Cutillas, cap d’Organització i Recursos Humans 
Susana Chamorro, cap de Servei de Foment Empresarial 
Lourdes Terrés, cap del Servei de Gestió Administrativa i Econòmica 
 
S'ha excusat d'assistir-hi: 
 
Fernando Hernández Baena [Delega el vot en la Presidència] 
Esteve Serrano Ortín [Delega el vot en la Presidència] 
Ovidi Huertas Castillo 
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Ordre del dia i desenvolupament de la sessió 

 
 
Condol per la mort del conseller Pedro Cano 
 
Abans de començar l’estudi dels punts de l’ordre del dia, els assistents expressen el seu més 
sentit condol pel recent recés del conseller  de la societat i regidor de l’ajuntament, Sr. Pedro L. 
Cano Moreno. 
 
 

1 - Aprovació de les actes núm. 1/2021 i 2/2021, corresponents a les sessions ordinàries 
de 25 de març i 3 de juny de 2021, respectivament. 

 
Per unanimitat dels/de les 12 consellers/conselleres presents o representats s'aproven les 
actes núm. 1/2021 i 2/2021, corresponents a les sessions ordinàries de 25 de març i 3 de juny 
de 2021, respectivament. 
 
 

2 - Aprovar el Pla Estratègic 2021-2024 i el Pla d’Actuació 2021 de Grameimpuls SA. 

 
El consell, per majoria, amb 9 vots a favor i 3 abstencions dels/de les 12 consellers/conselleres 
assistents, aprova la proposta d’acord següent: 
 
“Vist que GRAMEIMPULS SA és un instrument municipal que té com a missió contribuir al 
desenvolupament econòmic del territori, a la millora de l’ocupació, l’ocupació de qualitat de la 
població de Santa Coloma de Gramenet, que ha de donar resposta a les necessitats de la 
ciutadania i al territori. 
 
Vist que el Consell d’Administració de data 1 d’octubre de 2020, va aprovar el pressupost de 
GRAMEIMPULS SA per a l’exercici 2021 i el Pla d’actuació per al mateix exercici. 
 
Vist que GRAMEIMPULS SA disposava d’un Pla Estratègic pel període 2016-2020, aprovat per 
acord del Consell d’Administració en data 14 de març de 2016. 
 
Vist que els serveis tècnics de GRAMEIMPULS SA han formulat una proposta de Pla Estratègic 
pel període 2021-2024 on es preveuen les línies concretes d’actuació agrupades en els 
següents àmbits: 
 

- Àmbit 1. Ocupació amb igualtat d’oportunitats. 
 

- Àmbit 2. Emprenedoria i empresa. 
 

- Àmbit 3. Innovació en la gestió. 
 

- Àmbit 4. Economia verda. 
 

- Àmbit 5. Transformació digital. 
 

- Àmbit 6. Igualtat de gènere. 
 

- Àmbit 7. Reactivació Covid. 
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Vist que el Pla Estratègic té una línia parcialment continuista, però, alhora incorporant  nous 
reptes que modernitzen els eixos d’actuació. Així es segueixen proposant accions clàssiques 
que s’ha demostrat ser bones eines per al desenvolupament econòmic del nostre territori 
(assessorament, formació, orientació laboral, etc.), i s’integren, per altra banda, objectius 
adaptats al nou context: l’economia verda i circular, la transformació digital, la igualtat de 
gènere i la reactivació econòmica post COVID 19.  
 
Vist que el document s’emmarca en l’estratègia de ciutat i del Pla d’Actuació Municipal (PAM) a 
nivell local, però també té en compte les estratègies territorials més enllà dels límits geogràfics 
colomencs: el seu encaix a l’Àrea Metropolitana o el seu protagonisme a l’eix Besòs, entre  
d’altres. 
 
Vist que és un pla estratègic que pivota al voltant d’alguns dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) i que vol aprofitar les oportunitats derivades dels fons europeus Next 
Generation per enfortir i millorar la nostra ciutat. 
 
Vist que respondre els objectius marcats pel Pla Estratègic és necessari que el Consell 
Administració de GRAMEIMPULS SA aprovi el Pla d’actuació 2021 de GRAMEIMPULS SA on es 
defineixen els objectius i prioritats amb caràcter anual, que serveixen de guia d’actuació. 
 
Per tot això, la presidenta de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració: 
 
Primer - Aprovar el Pla Estratègic de GRAMEIMPULS SA pel període 2021-2024. 
 
Segon - Aprovar el Pla d’Actuació definitiu de GRAMEMPULS SA per a l’exercici 2021.” 

 
Voten a favor S’abstenen 

 
Blanca Padrós Amat María Duarte Aparicio 
Bárbara Ferrer Escobar Jesús Sánchez Téllez 
Ana Ma Muñoz Martínez  Samuel Núñez Amela 
Fernando Hernández Baena [Delegació de vot]  
Nicolasa Villena Córdoba  
Esteve Serrano Ortín [Delegació de vot]  
Mireia González Sáez  
Maribel Cárdenas Jiménez  
Manuel Onieva Rodríguez   
 
* Introdueix el punt el gerent, Sr. Ignasi Rovira. Posa en relleu que el pla estratègic que 
es proposa té una línia parcialment continuista però que, s’ha adaptat a les noves 
circumstancies, tal com recull la proposta d’acord. Posa en relleu que es troba emmarcat 
en la l’estratègia de ciutat i en el programa d’actuació municipal (PAM), així com en 
l’estratègia catalana d’ocupació. Comenta també que es modifiquen, ampliant-los, els 
tres eixos habituals, que passen a ser els 7 enumerats a la proposta. 
 
Apunta que hi ha dubtes sobre com arribaran al món local i als programes de foments de 
l’ocupació els fons europeus NEXT-Generation, però que tot fa pensar que s’obren 
noves perspectives d’actuació i el repte és aprofitar-les. 
 
Tot seguit cedeix la paraula als tècnics assistents. La Sra. Ascensió Calderón 
desenvolupa els àmbits 1 (Ocupació amb igualtats d’oportunitats) i 4 (Economia Verda). 
La Sra. Susanna Chamorro comenta principalment el relatiu a l’àmbit 2 (Emprenedoria i 
empresa), i la Sra. María José Cutillas, els àmbits 3 (Innovació en la gestió) i 7 
(Reactivació COVID). 

http://www.gramenet.cat/csv


Seguiment d’Expedients 


STCGRI20213/MGG/202169/0 

 

 

 

 

Per comprovar la validesa del document digital original. 
Aneu a http://www.gramenet.cat/csv i introduïu aquest codi: K6CNT4TNQFD7AB22 

5 

 

 

 
3 - Aprovar la sol·licitud d’adhesió a l’Acord marc derivat de subministrament de gas 
natural de l’ACM i a l’Acord marc de subministrament elèctric de l’ACM-CCDL. 

 
El consell, per majoria, amb 11 vots a favor i 1 abstenció dels/de les 12 consellers/conselleres 
assistents, aprova la proposta d’acord següent: 
 
“Vist que l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), mitjançant la Central de 
Compres del Món Local, gestiona un sistema d’adquisicions centralitzades de béns i serveis. 
 
Vist que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet considera la compra agregada com un 
instrument molt valuós per a la gestió eficient i transparent dels recursos públics que possibilita 
l’estalvi en els tràmits administratius i la millora econòmica dels serveis. 
 
Vist que l’Associació Catalana de Municipi i Comarques ofereix el servei de la compra 
agregada per als municipis associats que en formen part. 
 
Vist que la seva Central de Compres ofereix productes i serveis als ens locals associats amb 
importants estalvis econòmics pel fet de comprar de forma agregada. 
 
Vist que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va aprovar la seva adhesió, així com 
dels seus ens dependents, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques en la sessió 
ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 28 de juny de 2021. 
 
Vist l’informe emès per la Consellera delegada de GRAMEIMPULS, SA, en data 15 de juliol de 
2021, on es manifesta la necessitat i la idoneïtat de l’adhesió de GRAMEIMPULS, SA, a l’ACM 
per poder fer ús amb caràcter urgent de la seva central de compres. Motivada per la necessitat 
que abans de 31 de juliol de 2021, de disposar de la prestació dels serveis essencials 
d’electricitat i de gas natural. En tant que els actuals contractes de prestació d’aquests serveis 
s’exhaureixen a data de 31 de juliol de 2021, sense cap possibilitat de pròrroga. Així com la 
impossibilitat d’haver pogut licitar aquests serveis abans de l’exhauriment dels presents 
contractes, a causa dels recents canvis normatius sobre modificació de les tarifes i càrrecs del 
sector elèctric. 
 
Vist que GRAMEIMPULS, SA, com membre de l’ACM sol·licita l’adhesió a l’Acord marc derivat 
de subministrament de gas natural de l’ACM, així com a la tercera pròrroga d’aquest,  inclòs en 
el catàleg de serveis i productes de la central de compres de l’ACM.  
 
Vist que GRAMEIMPULS, SA, com membre de l’ACM sol·licita l’adhesió a l’Acord marc de 
subministrament elèctric de l’ACM-CCDL, inclòs en el catàleg de serveis i productes de la 
central de compres de l’ACM.  
 
Per tot això, la Presidenta de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració: 
 
Primer - Aprovar la sol·licitud d’adhesió a l’Acord marc derivat de subministrament de gas 
natural de l’ACM, així com a la tercera pròrroga d’aquest, inclòs en el catàleg de serveis i 
productes de la central de compres de l’ACM.  
 
Segon - Aprovar la sol·licitud d’adhesió a l’Acord marc de subministrament elèctric de l’ACM-
CCDL, inclòs en el catàleg de serveis i productes de la central de compres de l’ACM.” 
 
 
 

http://www.gramenet.cat/csv


Seguiment d’Expedients 


STCGRI20213/MGG/202169/0 

 

 

 

 

Per comprovar la validesa del document digital original. 
Aneu a http://www.gramenet.cat/csv i introduïu aquest codi: K6CNT4TNQFD7AB22 

6 

 

Voten a favor S’absté 
 

Blanca Padrós Amat María Duarte Aparicio 
Bárbara Ferrer Escobar  
Ana Ma Muñoz Martínez   
Fernando Hernández Baena [Delegació de vot]  
Nicolasa Villena Córdoba  
Esteve Serrano Ortín [Delegació de vot]  
Mireia González Sáez  
Maribel Cárdenas Jiménez  
Jesús Sánchez Téllez  
Samuel Núñez Amela  
Manuel Onieva Rodríguez   
 
 
* Presenta el punt el Sr. Rovira. 
 
El Sr. Jesús Sánchez fa notar que aquest acord no hauria d’anar en perjudici de les iniciatives 
metropolitanes en matèria de promoció d’empreses públiques per a la distribució d’energies. 
 
Respon la Sra. Muñoz que la idea és valorar en cada moment les propostes d’actuació que en 
aquest camps dels subministraments energètics plantegin els tècnics municipals. 
 
 
Precs i preguntes 
   
No n’hi ha. 
 
 
 La Presidència, després de desitjar unes bones vacances a tothom, aixeca la sessió de 
la qual s'estén aquesta acta. EN DONO FE. 
 
 

La presidenta  
 
 
 

El secretari 
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