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Precs i preguntes. 
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ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA 
 
 
 
 

 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.  1/2022 
Caràcter: ordinari 
Data: 23 de febrer de 2022 
Horari: de 12.36 a 13.37 h 
Sessió: telemàtica 
 
 
Presidenta: 
 
Blanca Padrós Amat 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Bárbara Ferrer Escobar [S’incorpora al punt 2, delega el vot en la presidenta en el punt 1] 
Fernando Hernández Baena 
Nicolasa Villena Córdoba 
Manuel Arrebola Bernabé 
Mireia González Sáez [S’incorpora al punt 2, delega el vot en la presidenta en el punt 1] 
Maribel Cárdenas Jiménez 
Antonio Atienza Martínez [S’incorpora al punt 2] 
María Duarte Aparicio 
Samuel Núñez Amela 
Ovidi Huertas Castillo [Surt al punt 8] 
 
 
Secretari: Francisco Javier Ezquiaga Terrazas 
 
 
Altres assistents: 
 
Ignasi Rovira Riera, director tècnic 
Ascensión Calderón, cap de l’àrea de Desenvolupament Econòmic Local 
Susana Chamorro, cap de servei de Foment Empresarial 
Lourdes Terrés, cap de servei de Gestió Administrativa i Econòmica 
María José Cutillas, cap d’Organització i Recursos Humans 
 
 
S'ha excusat d'assistir-hi: 
 
Ana Ma Muñoz Martínez [Delega el vot en la presidenta] 
Jesús Sánchez Téllez 
Manuel Onieva Rodríguez 
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Ordre del dia i desenvolupament de la sessió 
 

Abans de començar el tractament de l’ordre del dia, la presidenta expressa el seu suport al 
conseller Sr. Jesús Sánchez Téllez, que no ha pogut assistir en trobar-se en la  fase prèvia a 
una intervenció mèdica. 
 
 

1 - Aprovació de l’acta núm. 5/2021, corresponent a la sessió ordinària de 28 d’octubre 
de 2021. 

 
Per unanimitat dels/de les 11 consellers/conselleres presents o representats/representades 
s'aprova l’acta núm. 5/2021, corresponent a la sessió ordinària de 28 d’octubre de 2021. 
 
 

2 - Aprovar el Pla d’Actuació definitiu de GRAMEIMPULS, SA per l’any 2022. 

 
El Consell, per majoria, amb 11 vots a favor i 1 abstenció dels/de les 12 consellers/conselleres 
presents o representats/representades, aprova la proposta d’acord següent: 
 
“Vist que GRAMEIMPULS, SA disposa d’un Pla Estratègic pels anys 2021-2024, aprovat per 
acord del Consell d’Administració en sessió ordinària de data 22 de juliol de 2021, en què 
s’estableixen els objectius i les actuacions a portar a terme en l’àmbit de l’ocupació i 
desenvolupament empresarial de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. 
 
Vist que el Pla Estratègic de GRAMEIMPULS, SA recull 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. 
 
Vist que el desplegament del Pla Estratègic es concreta anualment en un Pla d’actuació, que 
és aprovat pel Consell d’Administració. 
 
Vist que el Consell d’Administració de data 28 d’octubre de 2021 va aprovar el pressupost de 
GRAMEIMPULS, SA per a l’exercici 2022 i el Pla d’actuació per al mateix exercici. 
 
Vist que des de l’aprovació del pressupost i el Pla d’actuació s’han produït esdeveniments que 
poden modificar les  línies d’actuació que formen part dels set àmbits recollits el Pla Estratègic 
2021-2024. 
 
Per tot això, la presidenta de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració: 
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Únic - Aprovar el Pla d’actuació definitiu de GRAMEIMPULS, SA per a l’any 2022. 
 

* * * 
 

Voten a favor S’absté 
 

Blanca Padrós Amat María Duarte Aparicio 
Bárbara Ferrer Escobar  
Ana Ma Muñoz Martínez [Delegació de vot]   
Fernando Hernández Baena  
Nicolasa Villena Córdoba  
Manuel Arrebola Bernabé  
Mireia González Sáez  
Maribel Cárdenas Jiménez  
Antonio Atienza Martínez  
Samuel Núñez Amela  
Ovidi Huertas Castillo  

 
* Presenta el punt el director tècnic, Sr. Ignasi Rovira. Amplien la informació la Sra. 
María José Cutillas, Susanna Chamorro i Ascensió Calderón, aprofundint en els diversos 
àmbits del pla d’actuació des de la perspectiva de les seves diverses responsabilitats 
orgàniques. També responen a preguntes que formulen el Sr. Sam Núñez i la Sra. María 
Duarte. 
 
 

3 - Donar compte de l’increment salarial de les persones treballadores de 
GRAMEIMPULS, SA, per a l’any 2022. 

 
El Consell resta assabentat de la proposta següent: 

 
“Vist l'article 19.Dos de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per l’any 2022, i pel qual les retribucions del personal al servei del sector públic 
no podran experimentar un increment global superior al 2 per cent respecte a les vigents 
a 31 de desembre de 2021, 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 la resolució de presidència amb referència 1/2022 signada a proposició del Director 
Tècnic a les dues persones Conselleres delegades i a la Presidenta de GRAMEIMPULS, 

SA, amb data 11 de gener de 2022, pel qual s’acorda: aprovar l'increment salarial del 2 
per cent, amb efectes des de l’1 de gener de 2022, de les persones treballadores de 
GRAMEIMPULS, SA, en compliment del que assenyala la Llei 22/2021, de 28 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat par l’any 2022, donant compte d’aquest 
acord d’aprovació al Consell d’Administració, en la primera sessió que es celebri en l’any 
2022. 
 
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 2 per cent, amb 
efectes des de l’1 de gener de 2022, de les persones treballadores de GRAMEIMPULS, 

SA, en compliment del que assenyala la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat par l’any 2022.” 
 
* Introdueix el punt el Sr. Rovira. 
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4 - Aprovar l’inici dels plans d’ocupació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 
El Consell, per majoria, amb 10 vots a favor i 2 abstencions dels/de les 12 
consellers/conselleres presents o representats/representades, aprova la proposta 
d’acord següent: 
 
“Vist que el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió 
celebrada el 21 de desembre de 2021, ha acordat aprovar inicialment les bases generals 
reguladores, en règim de concurrència no competitiva, per a la concessió de les 
subvencions de suport a les polítiques socials municipals 2022-2023 (endavant bases). 
 
Vist que l’objectiu d’aquestes bases és donar suport a les accions i iniciatives municipals 
destinades a la millora de les condicions i la qualitat de vida de la ciutadania de l’àrea 
metropolitana de Barcelona, reforçar la cohesió social i la convivència i facilitar l’accés a 
un treball digne, de manera que s’incrementi l’ocupació efectiva i de qualitat, i 
considerant prioritàries les persones més vulnerables amb dificultats personals i 
econòmiques (joves, dones, aturats de llarga durada, famílies amb tots els membres a 
l’atur i persones discapacitades). 
 
Vist que l’objecte de les bases és donar suport econòmic a les iniciatives municipals que, 
en el marc del Programa metropolità de dinamització del mercat de treball i del 
Programa metropolità de foment de la cohesió social de l’AMB, millorin les condicions de 
vida de la ciutadania i afavoreixin les persones més vulnerables, mitjançant un treball 
cooperatiu, solidari i de col·laboració municipal amb el teixit socioeconòmic metropolità. 
Les presents bases s’articularan en una única convocatòria per a les anualitats 2022 i 
2023. 
 
Vist que l’AMB ha portat a terme l’assignació de recursos a partir d’una fórmula de 
distribució econòmica a cada municipi d’acord amb el criteri d’índex d’atur ponderat per 
població i la renda bruta familiar disponible per habitant, dividint les assignacions 
municipals entre el Programa metropolità de dinamització del mercat de treball i el 
Programa de forment de la cohesió social. 
 
Vist que, segons els requisits establerts a les bases les accions podran ser adjudicades 
a una entitat o empresa pròpia, participada o vinculada a l’Ajuntament metropolità 
sol·licitant de la subvenció, amb motiu de la seva especialització. 
 
Vist que GRAMEIMPULS, SA, com a societat municipal de capital íntegrament pertanyent 
a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, té com a objecte el foment de l'activitat 
econòmica i generació de l'ocupació a Santa Coloma de Gramenet, mitjançant la 
promoció, suport i participació econòmiques i socials que contribueixin al 
desenvolupament de l'entorn socioeconòmic, i la realització d'aquelles altres activitats 
que l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet li pugui encarregar dins els àmbits del 
foment de l'activitat econòmica i generació d'ocupació. 
 
Vist l’experiència de l’empresa municipal en l’execució de programes de Plans 
d’ocupació en el marc de la convocatòria dels Plans metropolitans de suport a les 
polítiques socials municipals 2012-2015, 2016-2019, 2020-2021 i programes 
d’Orientació i formació, en altres convocatòries. 
 
Vista la necessitat de donar continuïtat als projectes de plans d’ocupació que 
desenvolupa GRAMEIMPULS, SA. 
 

 Educadors mediambientals Ecometròpoli, amb una contractació prevista de 4 
persones. 
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 Patis Oberts amb una contractació prevista de  20 persones. 

 Formació TIC Centres Cívics amb una contractació prevista de  6 persones. 

 Agents cívics i de mobilitat contractació prevista de  18 persones. 
 
 
Vist que la base 10 “Calendari dels projectes” estableix la possibilitat d’inici dels 
projectes amb anterioritat a la data de la publicació de la convocatòria, amb una 
anterioritat màxima a la publicació de la convocatòria de l’1 de gener del 2022, 
permetent així donar continuïtat dels plans d’ocupació que desenvolupa GRAMEIMPULS, 

SA. 
 
Per tot això, la presidenta de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració: 
 
Únic - Aprovar l’inici dels plans d’ocupació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.” 
 

* * * 
 

Voten a favor S’abstenen 
 

Blanca Padrós Amat María Duarte Aparicio 
Bárbara Ferrer Escobar Samuel Núñez Amela 
Ana Ma Muñoz Martínez [Delegació de vot]   
Fernando Hernández Baena  
Nicolasa Villena Córdoba  
Manuel Arrebola Bernabé  
Mireia González Sáez  
Maribel Cárdenas Jiménez  
Antonio Atienza Martínez  
Ovidi Huertas Castillo  

 
 
* Introdueix el punt el Sr. Rovira. 
 
 

5 - Ratificar la resolució de presidència amb referència 6/2021 corresponent a 
l’adhesió per part de GRAMEIMPULS, SA a l’acord marc de l’ACM de serveis de 
manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2020.02). 

 
El Consell, per unanimitat dels/de les 12 consellers/conselleres presents o 
representats/representades, 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 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 25 de novembre de 2021 la presidenta de GRAMEIMPULS, SA, juntament 
amb la consellera delegada i el director tècnic de GRAMEIMPULS, van emetre la resolució 
de presidència amb referència 6/2021, aprovant l’adhesió a l’acord marc de serveis de 
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manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2020.02). 
 
Per tot això, la presidenta de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració: 
 
Únic - Ratificar la resolució de presidència en data 25 de novembre de 2021 amb referència 
6/2021 corresponent a l’adhesió per part de GRAMEIMPULS, SA a l’acord marc de serveis de 
manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya (Expedient 2020.02).” 
  
* Introdueix el punt el Sr. Rovira. 
 
 

6 - Donar compte de l’adjudicació del contracte menor relatiu al contracte d’obra de 
rehabilitació de la coberta de la tribuna del pavelló Canigó (expedient 196.21). 

 
El Consell resta assabentat de la proposta següent: 
 
“Vist que GRAMEIMPULS, SA necessita contractar d’obra de rehabilitació de la coberta de la 
tribuna del pavelló Canigó (Expedient 196.21). 
 
Vist que GRAMEIMPULS, SA complint amb les exigències de l’art.118 de la Llei 9/2017,  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 (en endavant, LCSP),  pel que fa a la tramitació dels contractes menors, va procedir a 
sol·licitar oferta a l’empresa TEULES 2001, SL. 
 
Vist que en data 16 de juliol de 2021 TEULES 2001, SL va presentar oferta per la realització de la 
corresponent obra. 
 
Vist que en data 19 de juliol de 2021 el Gerent de GRAMEIMPULS SA, actuant en la seva 
condició de membre de l’òrgan de contractació va emetre informe determinant que TEULES 

2001, SL era la més idònia per a l’adjudicació del contracte esmentat. 
 
Vist que en data 20 de juliol de 2021, el gerent i la consellera delegada de GRAMEIMPULS, SA, 
com a òrgan de contractació competent, van acordar adjudicar el contracte d’obra de 
rehabilitació de la coberta de la tribuna del pavelló Canigó (expedient 196.21) a: 

 
 “TEULES 2001, SL” (NIF: B62205539) 

 
o Import adjudicat (IVA exclòs): 34.215,31 €  
o Import adjudicat (IVA inclòs): 41.400,53 €  
o Termini d’execució del contracte: 1 mes. 

  
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 del contracte d’obra de rehabilitació de la coberta de la 
tribuna del pavelló Canigó (expedient 196.21).” 
 
* Introdueix el punt el Sr. Rovira. 
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7 - Donar compte de l’adjudicació i formalització del procediment obert relatiu al 
contracte del servei de prevenció aliè de riscos laborals i vigilància de la salut per 
al personal de GRAMEIMPULS, SA (expedient 5/2021). 

 
El Consell resta assabentat de la proposta següent: 
 
“Vist que GRAMEIMPULS, SA necessita contractar el servei de prevenció aliè de riscos 
laborals i vigilància de la salut per al personal de GRAMEIMPULS, SA (expedient 5/2021). 
 
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 16 de setembre de 2021, donant un termini fins el dia 1 
d’octubre de 2021 per presentar les ofertes. 
 
Vist que dins del termini que s’ha fet referència, van presentar proposicions les 
empreses següents: 
 

 SEPRA SCC 

 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU 

 ETEGMA 2000, SL 

 QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U. 

 MUNBY 2004 SL 

 ASESORES PREVENCION GESTION RIESGOS LABORALES SL 

 
Vist que en data 27 d’octubre de 2021, es va estendre acta de la mesa de contractació 
en la qual es classificava i proposava les adjudicatàries d’aquesta contractació. 
 
Vist que en data 2 de novembre de 2021, l’òrgan de contractació va signar i aprovar la 
classificació de l’oferta presentada i admesa a la licitació del contracte esmentat, i va 
requerir a l’empresa classificada la documentació preceptiva per a l’adjudicació del 
contracte i aquesta l’ha presentada dins del termini atorgat a l’efecte.   
 
Vist que en data 16 de novembre de 2021, el Director Tècnic i la Consellera Delegada 
de GRAMEIMPULS, SA, com a òrgan de contractació competent per raó de la quantia, 
van acordar adjudicar el  contracte servei de prevenció aliè de riscos laborals i vigilància 
de la salut per al personal de GRAMEIMPULS, SA (expedient 5/2021), a: 
 

▪ ETEGMA 2000, SL (NIF: B62022520): 
 

o Import adjudicat (IVA exclòs): 159.300,00 € 
o Import adjudicat (IVA inclòs): 192.753,00 € 
o Termini d’execució del contracte: 3 anys 
 

I vist que segons les facultats atorgades al Director Tècnic 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 Director Tècnic, 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 prevenció aliè de 
riscos laborals i vigilància de la salut per al personal de GRAMEIMPULS, SA (expedient 
5/2021).” 
 

http://www.gramenet.cat/csv


Seguiment d’Expedients 


STCGRI20221/MGG/202219/0 

 

 

 

 

Per comprovar la validesa del document digital original. 
Aneu a http://www.gramenet.cat/csv i introduïu aquest codi: YW65CS3YX161852B 

10 

 

* Introdueix el punt el Sr. Rovira. 
 
Pregunta el Sr. .Núñez per què, com passa a l’empresa municipal GRAMEPARK, S.A., 
la mesa de contractació no és la de l’ajuntament. Explica el secretari que respon a unes 
circumstàncies històriques,  de quanties i de tipus de contractes diferents però que, no 
obstant, lletrats dels serveis jurídics centrals en formen part de la mesa de 
GRAMEIMPULS,S.A. i, a més, assessoren en la seva activitat contractual. 
 
 

8 - Donar compte de l’adjudicació i formalització del procediment obert relatiu al 
contracte de subministrament i muntatge de mobiliari del centre de formació 
ocupacional de GRAMEIMPULS (Antic Hospital Esperit Sant) (expedient 7/2021). 

 
El Consell resta assabentat de la proposta següent: 
 
“Vist que GRAMEIMPULS, SA necessita contractar el subministrament i muntatge de 
mobiliari del centre de formació ocupacional de GRAMEIMPULS (Antic Hospital Esperit 
Sant) (expedient 7/2021). 
 
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 6 de juliol de 2021, i va donar un termini fins al dia 21 
de juliol de 2021 per presentar les ofertes. 

 
Vist que dins del termini que s’ha fet referència, van presentar proposicions les 
licitadores següents al: 
 
LOT 1: Mobiliari d’oficina: 
 

✓ BERNADI, S.A. 

✓ MOBIMETAL S.C.P. 

✓ METALUNDIA, S.L. 

✓ F VIDAL SA 

✓ EXPERT LINE, S.L. 

✓ ACTIU BERBEGAL Y FORMAS,S.A. 

 
LOT 2: Mobiliari a mida: 

 
✓ BERNADI, S.A. 

✓ MOBIMETAL S.C.P. 

✓ F VIDAL SA 

 
Vist que en data 27 de setembre de 2021, la mesa de contractació va emetre acta en la 
qual es va classificar i proposar les adjudicatàries d'aquesta contractació. 
 
Vist que en data 28 de setembre de 2021, l’òrgan de contractació va aprovar la 
classificació de les ofertes presentades i admeses a la licitació del contracte esmentat, i 
va requerir a les licitadores classificades en primera posició la documentació preceptiva 
per a l’adjudicació del contracte. 
 
Vist que aquestes licitadores van presentar tota la documentació requerida en temps i 
forma. 
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Vist que en data 4 d’octubre de 2021, el director tècnic i la consellera delegada de 
GRAMEIMPULS, SA, com a òrgan de contractació competent, van acordar adjudicar el 
contracte del subministrament i muntatge de mobiliari del centre de formació ocupacional 
de GRAMEIMPULS (Antic Hospital Esperit Sant) (expedient 7/2021) a: 
 
Lot 1. Mobiliari d’oficina: 
 

▪ EXPERT LINE SL (NIF: B17036476): 
 

o Import adjudicat (IVA exclòs): 89.986,85 € 
o Import adjudicat (IVA inclòs): 108,884,09 € 
o Termini d’execució del contracte: 30 dies naturals 

 
Lot 2. Mobiliari a mida: 
 

▪ BERNARDÍ SA (NIF: A08449571) 
 

o Import adjudicat (IVA exclòs): 844,13 € 
o Import adjudicat (IVA inclòs): 1.021,40 € 
o Termini d’execució del contracte: 30 dies naturals 

 
Vist que segons les facultats atorgades al Director Tècnic 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 Director Tècnic, 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 de subministrament i 
muntatge de mobiliari del centre de formació ocupacional de GRAMEIMPULS (Antic 
Hospital Esperit Sant) (expedient 7/2021).” 
 
* Introdueix el punt el Sr. Rovira. 
 
 

9 - Donar compte de l’adjudicació i formalització del procediment obert relatiu al 
contracte del servei de consultoria per dissenyar, executar i avaluar un programa 
d’impuls a la transformació digital de les empreses de Santa Coloma de Gramenet 
per a l’any 2021 i 2022 (Expedient 9/2021).  

 
El Consell resta assabentat de la proposta següent: 
 
“Vist que GRAMEIMPULS, SA necessita contractar el servei de consultoria per dissenyar, 
executar i avaluar un programa d’impuls a la transformació digital de les empreses de 
Santa Coloma de Gramenet per a l’any 2021 i 2022, (Expedient 9/2021). 

 
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 16 de novembre de 2021, donant un termini fins el dia 
1 de desembre de 2021 per presentar les ofertes. 

 
Vist que dins del termini que s’ha fet referència, van presentar proposicions les 
empreses següents: 
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o OPTIMPEOPLE SL 
o FOCALIZZA SL 
o PENINSULA CORPORATE INNOVATION SL 

 
Vist que en data 21 de desembre de 2021, es va estendre acta de la mesa de 
contractació en la qual es classificava les ofertes i es proposava l’adjudicatària d’aquesta 
contractació. 

 
Vist que en data 22 de desembre de 2021, l’òrgan de contractació va signar i aprovar la 
classificació de l’oferta presentada i admesa a la licitació del contracte esmentat, i va 
requerir a l’empresa classificada la documentació preceptiva per a l’adjudicació del 
contracte i aquesta l’ha presentada dins del termini atorgat a l’efecte.   
 
Vist que en data 12 de gener de 2022, el Director Tècnic i la Consellera Delegada de 
GRAMEIMPULS, SA, com a òrgan de contractació competent per raó de la quantia, van 
acordar adjudicar el contracte servei de consultoria per dissenyar, executar i avaluar un 
programa d’impuls a la transformació digital de les empreses de Santa Coloma de 
Gramenet per a l’any 2021 i 2022, (Expedient 9/2021), a: 
 

✓ “OPTIMPEOPLE SL,” (NIF: B67585539) 

 
o Import adjudicat (IVA exclòs): 24.300,00 € 
o Import adjudicat (IVA inclòs): 29.403,00 € 
o Termini d’execució del contracte: Un cop formalitzat el contracte, tindrà 
una durada fins el 31 de desembre de 2022. 

 
I vist que segons les facultats atorgades al Director Tècnic 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 Director Tècnic, 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 
dissenyar, executar i avaluar un programa d’impuls a la transformació digital de les 
empreses de Santa Coloma de Gramenet per a l’any 2021 i 2022, (Expedient 9/2021).” 
 
* Introdueix el punt el Sr. Rovira. 
 
 

10 - Donar compte de l’adjudicació i formalització del procediment obert relatiu al 
contracte del servei de reconeixements ginecològics i urològics anuals per al 
personal de GRAMEIMPULS, SA (expedient 10/2021). 

 
El Consell resta assabentat de la proposta següent: 
 
“Vist que GRAMEIMPULS, SA necessita contractar el servei de reconeixements 
ginecològics i urològics anuals per al personal de GRAMEIMPULS, SA (expedient 
10/2021). 

 
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 13 d’octubre de 2021, donant un termini fins el dia 28 
d’octubre de 2021 per presentar les ofertes. 
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Vist que dins del termini que s’ha fet referència, va presentar proposició l’empresa 
següent: 

 
• QUIRONPREVENCION, SLU 
 

Vist que en data 5 de novembre de 2021, es va estendre acta de la mesa de 
contractació en la qual es classificava i proposava l’adjudicatària d’aquesta contractació. 
 
Vist que en data 8 de novembre de 2021, l’òrgan de contractació va signar i aprovar la 
classificació de l’oferta presentada i admesa a la licitació del contracte esmentat, i va 
requerir a l’empresa classificada la documentació preceptiva per a l’adjudicació del 
contracte i aquesta l’ha presentada dins del termini atorgat a l’efecte.   
 
Vist que en data 24 de novembre de 2021, el director tècnic i la consellera delegada de 
GRAMEIMPULS, SA, com a òrgan de contractació competent per raó de la quantia, van 
acordar adjudicar el  contracte servei de reconeixements ginecològics i urològics anuals 
per al personal de GRAMEIMPULS, SA (expedient 10/2021), a: 
 

▪ QUIRONPREVENCION, SLU (NIF: B64076482): 
 
o Import adjudicat (IVA exempt): 64.980,00 € 
o Termini d’execució del contracte: 3 anys 

 
I vist que segons les facultats atorgades al Director Tècnic 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 Director Tècnic, 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 reconeixements 
ginecològics i urològics anuals per al personal de GRAMEIMPULS, SA (expedient 
10/2021).” 
 
* Introdueix el punt el Sr. Rovira. 
 
 

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 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, 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, 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 
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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, ha lliurat al servei de tresoreria de l’Ajuntament la informació 
corresponent als terminis de pagament de les obligacions, corresponents al tercer i quart 
trimestre de l’exercici 2021. 
 
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, 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 15/2010 del tercer i 
quart trimestre de l’exercici 2021, pel que fa a les operacions comercials portades a 
terme per l’empresa GRAMEIMPULS, SA.” 
 
* Introdueix el punt el Sr. Rovira. 
 
 
 

12 - Donar compte del compliment de l’execució pressupostària del tercer i quart 
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. 
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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. 

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, 
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. 

Vist que l’empresa municipal ha lliurat a la intervenció del nostre Ajuntament la 
informació corresponent a l’execució pressupostària del tercer i quart trimestre del 2021. 
 
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 2021.” 
 
* Introdueix el punt el Sr. Rovira. 
 
 
Precs i preguntes 
 
Pregunta la Sra. Duarte quan es preveu la inauguració de les noves dependències de la 
societat en l’antic pavelló de l’hospital de l’Esperit Sant. Respon el Sr. Rovira que encara 
no està fixada la data, que es preveu que sigui al llarg del mes d’abril, que es van 
ocupant els espais de forma progressiva i que s’està pendent de l’homologació del SOC. 

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

La presidenta  
 
 
 

El secretari 
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