Seguiment d’Expedients


STCGRI20215/MGG/2021119/0

ACTA NÚMERO 5/2021, DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA,
DEL DIA 28 D’OCTUBRE DE 2021
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ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA

Identificació de la sessió:
Núm. 5/2021
Caràcter: ordinari
Data: 28 d'octubre de 2021
Horari: de 12.03 a 12.27 h
Sessió: telemàtica

Presidenta en funcions:
Bárbara Ferrer Escobar

Hi assisteixen:
Ana Ma Muñoz Martínez
Fernando Hernández Baena
Nicolasa Villena Córdoba [S’incorpora en el punt 2]
Mireia González Sáez [S’incorpora en el punt 2]
Maribel Cárdenas Jiménez
María Duarte Aparicio
Samuel Núñez Amela
Manuel Onieva Rodríguez
Secretari: Francisco Javier Ezquiaga Terrazas
Altres assistents:
Ignasi Rovira Riera, director tècnic
S'ha excusat d'assistir-hi:
Blanca Padrós Amat [Delega el vot en la presidenta en funcions]
Esteve Serrano Ortín [Delega el vot en la presidenta en funcions]
Jesús Sánchez Téllez

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
1 - Aprovació de l’acta número 4/21, corresponent a la sessió ordinària del 16 de
setembre de 2021.
Per unanimitat dels/de les 9 consellers/conselleres presents o representats s'aprova l’acta
número 4/21, corresponent a la sessió ordinària del 16 de setembre de 2021.
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2 - Aprovar el Pressupost i el Pla d’Actuació de l’exercici 2022.
El Consell, per majoria, amb 9 vots a favor i 2 abstencions dels/de les 11 consellers/conselleres
presents o representats/representades, aprova la proposta d’acord següent:
“Vist l’article 162 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les hisendes locals (en endavant, TRLRHL), així com la secció 2ª del
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de
pressupostos, que estableixen que el pressupost general de les entitats locals ha d’incloure les
previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils el capital social de les quals els hi
pertany íntegrament.
Vist l’article 166 del TRLRHL, que disposa:
“Annexos al pressupost general.
1. Al pressupost general s’uniran com a annexos:
(...) b) Els programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats mercantils del
capital social de les quals sigui titular únic o partícip majoritari l’entitat local.”
Vist l’article 168 del TRLRHL, que estableix:
“3.Les societats mercantils, inclús aquelles en el capital de les quals sigui majoritària la
participació de l’Entitat Local, remetran a aquesta, […], les seves previsions de despeses e
ingressos, així com els programes anuals d’ actuació, inversions i finançament per al exercici
següent”
“4. Sobre la base dels pressupostos i estats de previsió a què es refereixen els apartats
anteriors, el president de l’entitat formarà el pressupost general i el remetrà, informat per la
Intervenció i amb els annexos i documentació complementària detallats en l’apartat 1 de l’article
166 i en el present article, al Ple de la corporació abans del dia 15 d’octubre per a la seva
aprovació, esmena o devolució.”
I vist l’informe complementari sobre criteris d’elaboració del pressupost, portat a terme per
l’empresa GRAMEIMPULS, SA.
Vist el Decret 8272/2021, de 2 de setembre relatiu a la substitució temporal de la Sra. Blanca
Padrós Amat en les funcions i responsabilitats assignades, resol que la presidència de la
societat GRAMEIMPULS, SA, serà exercida per la vicepresidenta, Sra. Bárbara Ferrer Escobar.
Per tot això, la vicepresidenta de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració:
Primer - Aprovar els estats d’ingressos i despeses de GRAMEIMPULS, SA per a l’any 2022,
segons el resum següent:
ESTAT D’INGRESSOS:
Prestació de serveis
Subvencions
Subvencions de capital

338.000,00 €
11.368.216,69 €
172.409,37 €

TOTAL INGRESSOS

11.878.626,06 €
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ESTAT DE DESPESES:
473.278,76 €
1.370.500,00 €
30.000,00 €
9.684.347,30 €
500,00 €
320.000,00 €

Compres
Serveis exteriors
Tributs
Despeses de personal
Despeses financeres
Dotacions amortitzacions

11.878.626,06 €

TOTAL DESPESES

Segon - Aprovar el Pla d’Actuació de GRAMEIMPULS, SA per a l’any 2022.
Tercer - Remetre la previsió anterior aprovada a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet.”
***
Voten a favor
Blanca Padrós Amat [Delegació de vot]
Bárbara Ferrer Escobar
Ana Ma Muñoz Martínez
Fernando Hernández Baena
Nicolasa Villena Córdoba
Esteve Serrano Ortín [Delegació de vot]
Mireia González Sáez
Maribel Cárdenas Jiménez
Manuel Onieva Rodríguez

S’abstenen
María Duarte Aparicio
Samuel Núñez Amela

* El director tècnic, Sr. Ignasi Rovira, explica les línies bàsiques de la previsió de
pressupost. Fa notar que el pressupost per a 2022 incorpora un increment com a
previsió de la possible recepció de fons europeus destinats a la recuperació dels danys
econòmics i socials causats per la pandèmia. També posa en relleu que les subvencions
ja garantides són el 64 % de les previstes al pressupost 2022.
Pel que fa a les despeses, glossa el que figura en l’apartat de despeses de personal del
capítol de criteris d’elaboració del pressupost 2022.
A petició de la Sra. María Duarte, es compromet a facilitar informació sobre els
conceptes inclosos en la compta 631 “altres tributs” [el que efectivament realitza el 29
d’octubre de 2021 en correu electrònic adreçat a tots els consellers i conselleres.
Altrament, en resposta a preguntes del Sr. Sam Núñez, fa notar que les despeses
previstes per al centre de l’Esperit Sant, no són despeses per a la inauguració sinó
despeses d’inversió i que, pel que fa als cursos de formació, la Generalitat vol distribuirlos entre més entitats i per això ha posat un topall màxim per entitat receptora, el que
perjudica a Grameimpuls, SA.
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3 - Aprovar l’acord de productivitat de l’exercici 2020.
El Consell, per unanimitat dels/de les 11 consellers/conselleres
representats/representades, aprova la proposta d’acord següent:

presents

o

“Vist GRAMEIMPULS, SA i les persones representants dels treballadors i les treballadores han
negociat en el si de la Mesa de Negociació l’aplicabilitat d’un complement de productivitat per a
l’any 2021, en base a l’establert a l’article 18.Quatre de la Llei 11/2020, de 30 de desembre de
2020, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, pel qual la massa salarial del
personal laboral, podrà incrementar-se en el percentatge màxim previst en l'apartat Dos
d'aquest article, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació,
integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials reportades per aquest personal
l'any anterior.
Vist l’acord signat en la Mesa de Negociació entre els representants de GRAMEIMPULS, SA i els
representants del Comitè d’Empresa, amb data 20 d’octubre de 2021, pel qual s’acorda:
destinar part de la diferència positiva entre les masses salarials de 2020 i 2021, d’acord amb
els límits establerts 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, a la millora de la productivitat, com a
complement salarial vinculat al rendiment i al desenvolupament professional en el lloc de treball
de les persones treballadores.
Vist que l’esmentat acord estableix l’abonament del complement de productivitat en un únic
pagament en la nòmina del mes de novembre de 2021, equivalent a l’aplicació de les
assignacions individuals per categories i grups, atenent als criteris del sistema establert per a
l’avaluació de l’acompliment, i aprovats per aquesta Mesa de Negociació el 13 de setembre de
2019.
Vist el Decret 8272/2021, de 2 de setembre relatiu a la substitució temporal de la Sra. Blanca
Padrós Amat en les funcions i responsabilitats assignades, resol que la presidència de la
societat GRAMEIMPULS, SA, serà exercida per la vicepresidenta, Sra. Bárbara Ferrer Escobar.
Per tot això, la vicepresidenta de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració:
Únic - Aprovar l’acord entre GRAMEIMPULS, SA i el Comitè d’Empresa, de data d’octubre de
2021, amb relació a destinar part de la diferència positiva entre les masses salarials de 2020 i
2021, d’acord amb els límits establerts 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, a la millora de la productivitat,
com a complement salarial vinculat al rendiment i al desenvolupament professional en el lloc de
treball de les persones treballadores.”
* Explica el punt el Sr. Rovira.

4 - Ratificar les resolucions de presidència número 4/2021 i 5/2021.
El Consell, per unanimitat dels/de les 11 consellers/conselleres
representats/representades, aprova la proposta d’acord següent:

presents

o

“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.
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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 que en data 7 d’octubre de 2021 la vicepresidenta de GRAMEIMPULS, SA (GRAMEIMPULS),
actuant en substitució de la presidenta de GRAMEIMPULS, juntament amb la consellera
delegada i el Director Tècnic de GRAMEIMPULS, van emetre les següents resolucions de
presidència:
 Resolució de presidència amb referència 4/2021, aprovant l’adhesió a la segona
pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors ( DEA), i els
serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2016.03) de l’ACM.
 Resolució de presidència amb referència 5/2021, aprovant l’adhesió a l’Acord marc de
subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.09) de l’ACM.
Vist el Decret 8272/2021, de 2 de setembre relatiu a la substitució temporal de la Sra. Blanca
Padrós Amat en les funcions i responsabilitats assignades, resol que la presidència de la
societat GRAMEIMPULS, SA, serà exercida per la vicepresidenta, Sra. Bárbara Ferrer Escobar.
Per tot això, la vicepresidenta de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració:
Únic – Ratificar les resolucions de presidència en data 7 d’octubre de 2021 amb referència
4/2021 i 5/2021 corresponents a l’adhesió per part de GRAMEIMPULS, SA als acords marc de
l’ACM de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de
manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.03), i de
subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.09).”
* Introdueix el punt el Sr. Rovira.

5 - Donar compte de l’adjudicació i formalització del procediment obert relatiu al
contracte de subministrament de material de protecció contra la covid-19 (expedient
6/2021).
El Consell resta assabentat de la proposta següent:
“Vist que GRAMEIMPULS, SA necessita contractar el SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE
PROTECCIÓ CONTRA LA COVID-19 (Expedient 6/2021).
Vist que GRAMEIMPULS, SA 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 juny de 2021, i va donar un termini fins al dia 30 de juny de 2021 per presentar les
ofertes.
Vist que dins del termini que s’ha fet referència, van presentar proposicions les licitadores
següents al:
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LOT 1: Mascaretes i pantalles protectores facials.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

DEXTRON, S.A.
PIDISCAT S.L.
INDUSTRIAL AGUSTI 1876 S.L.
NETYA PROP, S.L.
PUBLISERVIC CANARIAS S.L.U.
TRYNDAMERE S.L.U.
DISTRIBUCIONS ABELENDA SERVEIS S.L.
SPI FASHION ACCESSORIES S.L.
FARMADOSIS
GERSA INFORMATICA S.L.
TORROVAL Y LOPEZ SERVICIOS PROFESIONALES S.L.
QUIMICA FACIL S.L.
NACIL MEDICA 4 GROUP S.L.

LOT 2: Varis.
o
o
o
o
o

PIDISCAT S.L.
NETYA PROP, S.L.
DISTRIBUCIONS ABELENDA SERVEIS SL
GERSA INFORMATICA S.L.
QUIMICA FACIL S.L.

Vist que en data 9 de juliol de 2021, es va celebrar mesa de contractació, en la que es va
informar que s’havia obert prèviament el sobre A de cada licitadora, per procedir a la
qualificació de la documentació presentada i que s’havia requerit esmenes i que tots els
licitadors requerits van esmenar en temps i forma, resultant ser correcte la documentació del
sobre A per tots els licitadors. La Mesa va acordar admetre totes les proposicions presentades i
procedir a l’obertura del sobre número B (oferta econòmica i qualitativa).
Una vegada admeses les proposicions presentades pels licitadors, i abans de formular
proposta d’adjudicació, es va passar a verificar que les ofertes complien amb les
especificacions tècniques dels plecs. La mesa va acordar:
1. Excloure l’empresa DISTRIBUCIONES ABELENDA SERVEIS, SL en el LOT 1 en tant que
fa una oferta de 0 euros. Tot i que ha presentat un escrit en el que esmena la seva
proposta, conforme amb la clàusula 9.12a del PCAP, apartat Contingut del Sobre 2,
que diu “No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes
que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les”.
2. Excloure l’empresa TRYNDAMERE, SLU en el LOT 1 en tant que no presenta oferta
per tots els productes del lot conforme a la clàusula 5a en relació a la 9a del PCAP.
3. Excloure l’empresa DEXTRON, SA en el LOT 1 en tant que presenta un preu unitari
superior a un dels preus de licitació del lot, en concret en el producte de mascaretes
higièniques, conforme a la clàusula 5a en relació a la 9a del PCAP.
4. Admetre l’empresa INDUSTRIAL AGUSTÍ 1876, SL en el LOT 1, en tant que encara que
no ha esmenat dins termini, la seva proposta s’ha pogut deduir amb un senzill càlcul
aritmètic, sense que en cap cas es veiés afectat el resultat final.
Es van requerir fer esmenes i la resta dels licitadors requerits van esmenar en temps i forma,
resultant ser correcte la documentació del sobre B per tots els licitadors requerits, i la mesa va
acordar admetre totes les proposicions presentades.
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Vist que en data 27 de setembre de 2021, es va estendre acta de la mesa de contractació en la
que es classificava i proposava a NACIL MEDICA 4 GROUP S.L com adjudicatària d’aquesta
contractació per al LOT 1, i QUIMICA FACIL S.L com adjudicatària d’aquesta contractació per al
LOT 2.
Vist que en data 1 d’octubre de 2021, el Director Tècnic i la Consellera Delegada de
GRAMEIMPULS, SA, com a òrgan de contractació competent, van acordar adjudicar el:
Lot 1. Mascaretes i pantalles protectores facials a:
“NACIL MEDICA 4 GROUP S.L” (NIF: B48434096)



o
o
o

Import adjudicat (IVA exclòs): 9.100,00 €
Import adjudicat (IVA inclòs): 11.011,00 €
Termini d’execució del contracte: 2 anys

Lot 2. Varis a:
“QUIMICA FACIL S.L” (NIF: B65602047)



o
o
o

Import adjudicat (IVA exclòs): 3.012,50 €
Import adjudicat (IVA inclòs): 3.645,13 €
Termini d’execució del contracte: 2 anys

Vist que en data 18 d’octubre de 2021, GRAMEIMPULS, SA i les adjudicatàries van
formalitzar el contracte de subministrament de material de protecció contra la covid-19
(expedient 6/2021) pels Lots 1 i 2.
Vist el Decret 8272/2021, de 2 de setembre relatiu a la substitució temporal de la Sra.
Blanca Padrós Amat en les funcions i responsabilitats assignades, resol que la
presidència de la societat GRAMEIMPULS, SA, serà exercida per la vicepresidenta, Sra.
Bárbara Ferrer Escobar.
Per tot això, la vicepresidenta de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració:
Únic - Donar compte de l’adjudicació i formalització del contracte de subministrament
de material de protecció contra la covid-19 (expedient 6/2021).”

Precs i preguntes
No n’hi ha.

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

El secretari
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