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ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA 
 
 
 
 

 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.  2/2022 
Caràcter: ordinari 
Data: 30 de març de 2022 
Horari: de 12.36 a 13.12 h 
Sessió: telemàtica 
 
 
Presidenta: 
 
Blanca Padrós Amat 
 
Hi assisteixen: 
 
Bárbara Ferrer Escobar 
Ana Ma Muñoz Martínez 
Nicolasa Villena Córdoba 
Manuel Arrebola Bernabé 
Antonio Atienza Martínez 
María Duarte Aparicio 
Samuel Núñez Amela 
Ovidi Huertas Castillo 
 
 
Secretari: Francisco Javier Ezquiaga Terrazas 
 
 
Altres assistents: 
 
Ignasi Rovira Riera, director tècnic 
Ascensión Calderón, cap de l’àrea de Desenvolupament Econòmic Local 
 
 
S'ha excusat d'assistir-hi: 
 
Fernando Hernández Baena [Delega el vot en la presidenta] 
Mireia González Sáez [Delega el vot en la presidenta] 
Maribel Cárdenas Jiménez [Delega el vot en la presidenta als punts 2 i 3] 
Jesús Sánchez Téllez 
Manuel Onieva Rodríguez 
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Ordre del dia i desenvolupament de la sessió 
 
 

1 - Aprovació de l’acta núm. 1/2022, corresponent a la sessió ordinària del dia 23 de 
febrer de 2022. 

 
Per unanimitat dels/de les 11 consellers/conselleres presents o representats/representades 
s'aprova l’acta núm. 1/2022, corresponent a la sessió ordinària del dia 23 de febrer de 2022. 
 
 
 
 

2 - Aprovar la memòria de gestió i formular els comptes de l’any 2021. 

 
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 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 2021 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 2021. 
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Segon - Formular els comptes anuals de la societat en relació a l’exercici tancat amb 
data 31 de desembre de 2021 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 - Proposar la destinació dels resultats positius obtinguts, que suposen la 
quantitat de 13.025,49 €,  6.881,25 € a reserves voluntàries i 6.144,24 € a reserves de 
capitalització.” 
 

* * * 
 

Voten a favor S’abstenen 
 

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

 
* El director tècnic, Sr. Ignasi Rovira, amb l’ajut d’una presentació gràfica, explica de 
forma detallada la memòria de gestió de l’any 2021 i els comptes del mateix any. La Sra. 
Ascensió Calderón completa l’exposició des de la perspectiva dels plans d’ocupació. 
 
 
 

3 - Ratificar la resolució de presidència amb referència 2/2022 corresponent a 
l’adhesió per part de GRAMEIMPULS, SA a la tercera pròrroga de l’acord marc de 
l’ACM de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats 
de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 
2017.02). 

 
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 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 3 de març de 2022 la presidenta de GRAMEIMPULS SA, juntament amb 
la consellera delegada i el director tècnic de GRAMEIMPULS SA, van emetre la resolució 
de presidència amb referència 2/2022, aprovant l’adhesió de GRAMEIMPULS SA, a la 
tercera pròrroga de l’Acord Marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció 
en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (exp. 2017.02), inclòs en el catàleg de serveis i productes de la central de 
compres de l’ACM. 
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Per tot això, la presidenta de GRAMEIMPULS SA proposa al Consell d’Administració: 
 
Únic - Ratificar la resolució de presidència en data 3 de març de 2022 amb referència 
2/2022 corresponent a l’adhesió per part de GRAMEIMPULS SA a la tercera pròrroga de 
l’Acord Marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats 
de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 
2017.02).” 
 

* * * 
 

Voten a favor S’abstenen 
 

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

 
 
* Presenta el punt el Sr. Rovira. 
 
 
 

4 - Donar compte de l’homologació i formalització del procediment obert, subjecte 
a regularització harmonitzada, relatiu a l’acord marc per l’homologació del servei 
d’experts docents per impartir els cursos de formació ocupacional FOAP 2021-2022 
subvencionats pel SOC (expedient 8/2021). 

 
El Consell resta assabentat de la proposta següent: 
 
“Vist que GRAMEIMPULS SA necessita el servei d’experts docents per impartir els cursos 
de formació ocupacional FOAP 2021-2022 subvencionats pel SOC, mitjançant acord 
marc, subjecte a regulació harmonitzada.(Expedient 8/2021). 
 
Vist que GRAMEIMPULS SA va complir amb les exigències de publicitat, mitjançant la 
publicació de l’anunci de licitació del procediment obert, harmonitzat, tant en el Perfil del 
Contractant integrat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya, com en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) en data 9 
de novembre de 2021, donant un termini fins el dia 10 de desembre de 2021 per 
presentar les ofertes. 
 
Vist que dins del termini que s’ha fet referència, diverses licitadores van presentar 
proposicions als diferents lots de l’acord marc. 
 
Vist que en data 22 de desembre de 2021, es va estendre acta de la mesa de 
contractació en la que s’informava que s’havia realitzat la qualificació de la 
documentació administrativa del sobre A, i es procedia a l’obertura del sobre número B 
(oferta econòmica i qualitativa). 
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Vist que en data 19 de gener de 2022, s’estén acta de la mesa on es classificava les 
ofertes i es proposava l’homologació de l’acord marc. 
 
Vist que en data 24 de gener de 2022, l’òrgan de contractació, competent per raó de la 
quantia, va aprovar la classificació de les ofertes presentades i admeses a la licitació del 
contracte esmentat, i va requerir a les licitadores classificades la documentació 
preceptiva per a l’adjudicació del contracte. 
 
Vist que en data 9 de febrer 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 de l’acord marc per l’homologació del servei d’experts 
docents per impartir els cursos de formació ocupacional FOAP 2021-2022 subvencionats 
pel SOC (expedient 8/2021), d’acord amb el detall d’experts docents seleccionats per 
lots de l’acord d’homologació, que s’annexa a la present proposta. 

 
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’homologació i formalització de l’acord marc per l’homologació 
del servei d’experts docents per impartir els cursos de formació ocupacional FOAP 2021-
2022 subvencionats pel SOC (expedient 8/2021), d’acord amb el següent detall 
d’experts docents seleccionats per lots: 
 

o LOT 1. "Experts docents de Gestió integrada de recursos humans (MF0237_3, 
MF0238_3, MF0987_3)": 

 
 MARGARITA VILLAREJO RODRÍGUEZ 

- Puntuació proposta tècnica: 25 punts 
- Puntuació proposta econòmica (31 €/h formació//1,5€/h pràctiques.): 
58,33 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 83,33 punts 
 

 SARA YAEL GARRIDO MENDOZA 
- Puntuació proposta tècnica: 0 punts 
- Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació//2 €/h pràctiques): 60 
punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 60 punts 

 
o LOT 2. "Experts docents de Gestió integrada de recursos humans (MF0233_2)": 

 
 JORDI NOGUERA SEBASTIAN  

- Puntuació proposta tècnica: 36,51 punts 
- Puntuació proposta econòmica: (32,95 €/h formació): 54,63 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 91,14 punts 
 

 MARIA DEL MAR NÚÑEZ FOLCH 
- Puntuació proposta tècnica: 25,39 punts 
- Puntuació proposta econòmica (33 €/h formació): 54,55 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 79,94 punts 
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 SARA YAEL GARRIDO MENDOZA 
- Puntuació proposta tècnica: 0 punts 
- Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació): 60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 60 punts 

 
o LOT 3. "Experts docents de Creació i gestió de microempreses (MF1788_3, 

MF1789_3, MF1790_3, MF1791_3)" 
 

 JAUME COLILLAS TRAVESET 
- Puntuació proposta tècnica: 23,77 punts 
- Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació//2,5 €/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 83,77 punts 

 
o LOT 4. "Experts docents de Creació i gestió de microempreses (MF1792_2)" 

 
 MÒNICA CHAMORRO AIRA 

- Puntuació proposta tècnica: 25 punts 
- Puntuació proposta econòmica (35 €/h.): 60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 85 punts 
 

 GRACIELA PORTA FERRAZ 
- Puntuació proposta tècnica: 17,8 punts 
- Puntuació proposta econòmica (35 €/h.): 60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 77,8 punts 
 

o LOT 5. . Experts docents d'Activitats de gestió administrativa": 
 

 SARA YAEL GARRIDO MENDOZA 
- Puntuació proposta tècnica: 0 punts 
- Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació// 2€/h pràctiques): 60 
punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 60 punts 

 
o LOT 6. "Experts docents d'Operacions auxiliars de serveis administratius i generals": 

 
 MARIA DEL MAR NÚÑEZ FOLCH 

- Puntuació proposta tècnica: 35 punts 
- Puntuació proposta econòmica (28,5 €/h//2,5 €/h pràctiques): 52,59 
punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 87,59 punts 
 

 MARGARITA VILLAREJO RODRÍGUEZ 
- Puntuació proposta tècnica: 25 punts 
- Puntuació proposta econòmica (27 €/h//1,5 €/h pràctiques): 55,69 
punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 80,69 punts 

 
 SARA YAEL GARRIDO MENDOZA 

- Puntuació proposta tècnica: 0 punts 
- Puntuació proposta econòmica (25 €/h formació// 2€/h pràctiques): 60 
punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 60 punts 
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o LOT 7. "Experts docents d'Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades 
i documents": 
 

 MARIA DEL MAR NÚÑEZ FOLCH 
- Puntuació proposta tècnica: 35 punts 
- Puntuació proposta econòmica (28,5 €/h formació//2,5 €/h 
pràctiques.): 52,54 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 87,54 punts 
 

 JORDI NOGUERA SEBASTIAN 
- Puntuació proposta tècnica: 36,51 punts 
- Puntuació proposta econòmica (29,99 €/h// 2€/h pràctiques.): 50,16 
punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 86,67 punts 
 

 SARA YAEL GARRIDO MENDOZA 
- Puntuació proposta tècnica: 0 punts 
-Puntuació proposta econòmica (25 €/h formació// 2€/h pràctiques): 60 
punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 60 punts 
 

o LOT 8. "Experts docents d'Organització i gestió de magatzems" 
 

 JORDI SERVAT FORGA  
                                - Puntuació proposta tècnica: 25 punts 

- Puntuació proposta econòmica (35 €/h// 2,5 €/h pràctiques.): 60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 85 punts 
 

o LOT 9. "Experts docents d'Atenció al client, consumidor i usuari (MF0241_2,  
MF0245_3, MF0246_3)": 
 

 MARIA DEL MAR NÚÑEZ FOLCH 
                                - Puntuació proposta tècnica: 35 punts 

- Puntuació proposta econòmica (34 €/h// 2,5 €/h pràctiques.): 52,9 
punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 87,9 punts 

 

 MARGARITA VILLAREJO RODRÍGUEZ 
                                - Puntuació proposta tècnica: 25 punts 

- Puntuació proposta econòmica (31 €/h// 1,5 €/h pràctiques.): 58,19 
punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 83,19 punts 

 

 SARA YAEL GARRIDO MENDOZA 
     - Puntuació proposta tècnica: 0 punts 

-Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació// 2€/h pràctiques): 60 
punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 60 punts 

 

o LOT 10. "Experts docents de Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de 
baixa tensió": 
 

 SANTIAGO SÁNCHEZ CORPAS  
     - Puntuació proposta tècnica: 40 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts 
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 JOSE FRANCISCO GUILLO RUIZ 
      - Puntuació proposta tècnica: 0 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 60 punts 

 
o LOT 11. "Experts docents de Muntatge i manteniment d'infraestructures de 

telecomunicacions en edificis": 
 

 SANTIAGO SALAZAR ARROYO 
     - Puntuació proposta tècnica: 40 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts 

 
o LOT 12. "Experts docents d'Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions 

electrotècniques i de telecomunicacions en edificis": 
 

 FERRAN VISA ESCOFET 
      - Puntuació proposta tècnica: 40 punts 

-Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts 
 

o LOT 13. "Experts docents de Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques": 
 

 JOSE FRANCISCO GUILLO RUIZ 
     - Puntuació proposta tècnica: 0 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 60 punts 

 
o LOT 14. "Experts docents de Muntatge i manteniment de xarxes d'aigua": 

 
 JOSE FRANCISCO GUILLO RUIZ 
     - Puntuació proposta tècnica: 0 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 60 punts 

 
o LOT 15. "Experts docents d'Operacions bàsiques de cuina": 

 
 EDUARD CERRO RODERO  
     - Puntuació proposta tècnica: 30 punts 

-Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 90 punts 

 
 PABLO DÍAZ ULLATE  
     - Puntuació proposta tècnica: 26 punts 

-Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 86 punts 
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 ALBERTO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ  
     - Puntuació proposta tècnica: 5 punts 

-Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 65 punts 

 
o LOT 16. "Experts docents d'Operacions bàsiques de restaurant i bar": 

 
 VICTOR ARRIAGA FUNDAZURI  
     - Puntuació proposta tècnica: 38 punts 

-Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
59,26 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 97,26 punts 
 

 JOAN LLUÍS GOMEZ CONDE  
     - Puntuació proposta tècnica: 35,09 punts 

-Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
59,26 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 94,35 punts 

 
 SUSANA TOLOSANA CHECA  
     - Puntuació proposta tècnica: 25,31 punts 

-Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació// 1,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 85,31 punts 

 
 PABLO DÍAZ ULLATE  
     - Puntuació proposta tècnica: 26 punts 

-Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
59,26  punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 85,26 punts 

 
 MONTSERRAT FLORES RIESGO  
     - Puntuació proposta tècnica: 0 punts 

-Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
59,26  punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 59,26 punts 
 

o LOT 17. "Experts docents de Sommelieria (MF1106_3,  MF1107_3,  MF1108_3,  
MF1109_3,  MF1110_3)": 
 

 FRANCISCO CORDERO ARCOS  
      - Puntuació proposta tècnica: 37,2 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 97,2 punts 
 

 JOAN LLUÍS GOMEZ CONDE  
     - Puntuació proposta tècnica: 35,09 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 95,09 punts 
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 PEDRO CASADO GARCIA  
     - Puntuació proposta tècnica: 0 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 60 punts 

 
o LOT 18 "Experts docents de Direcció en restauració (MF1064_3, MF1097_3,  

MF1098_3, MF1099_3, MF1101_3, MF1102_3)": 
 

 VICTOR ARRIAGA FUNDAZURI  
     - Puntuació proposta tècnica: 38 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 98 punts 

 
 JAUME COLILLAS TRAVESET  
     - Puntuació proposta tècnica: 28,17 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 88,17 punts 
 

 PABLO DÍAZ ULLATE  
     - Puntuació proposta tècnica: 26 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 86 punts 
 

o LOT 19. "Experts docents de Cuina (MF0259_2,  MF0260_2, MF0261_2, MF0262_2)": 
 

 EDUARD CERRO RODERO  
     - Puntuació proposta tècnica: 30 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 90 punts 
 

 PABLO DÍAZ ULLATE  
     - Puntuació proposta tècnica: 26 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 86 punts 

 
 ALBERTO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ  
      - Puntuació proposta tècnica: 5 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 65 punts 

 
o LOT 20. "Experts docents de Gestió de processos de serveis en restauració 

(MF1047_2, MF1048_2, MF1098_3,  MF1103_3, MF1104_3, MF1105_3)": 
 

 VICTOR ARRIAGA FUNDAZURI  
      - Puntuació proposta tècnica: 38 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 98 punts 
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 JOAN LLUÍS GOMEZ CONDE 
     - Puntuació proposta tècnica: 35,09 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 95,09 punts 
 

 PABLO DÍAZ ULLATE 
      - Puntuació proposta tècnica: 26 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 86 punts 
 

o LOT 21. "Experts docents de Serveis de bar i cafeteria (MF1046_2, MF1047_2, 
MF1048_2, MF1049_2,  MF1050_2)": 
 

 VICTOR ARRIAGA FUNDAZURI 
      - Puntuació proposta tècnica: 38 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
51,22 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 89,22 punts 

  
 FRANCISCO CORDERO ARCOS  
      - Puntuació proposta tècnica: 37,2 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
51,22 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 88,42 punts 
 

 JOAN LLUÍS GOMEZ CONDE 
     - Puntuació proposta tècnica: 35,09 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
51,22 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 86,31 punts 

 
 SUSANA TOLOSANA CHECA  
      - Puntuació proposta tècnica: 25,31 punts 

-Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació// 1,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 85,31 punts 

 
 PABLO DÍAZ ULLATE 
     - Puntuació proposta tècnica: 26 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
51,22 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 77,22 punts 

  
 JAUME COLILLAS TRAVESET  
      - Puntuació proposta tècnica: 13,17 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
51,22 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 64,39 punts 
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o LOT 22. "Experts docents de Serveis de restaurant": 

 
 VICTOR ARRIAGA FUNDAZURI  
     - Puntuació proposta tècnica: 38 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
51,18 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 89,18 punts 

 
 FRANCISCO CORDERO ARCOS  
     - Puntuació proposta tècnica: 37,2 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
51,18 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 88,38 punts 

 
 JOAN LLUÍS GOMEZ CONDE  
      - Puntuació proposta tècnica: 35,09 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
51,18 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 86,27 punts 

 
 SUSANA TOLOSANA CHECA 
     - Puntuació proposta tècnica: 25,31 punts 

-Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació// 1,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 85,31 punts 
 

 PABLO DÍAZ ULLATE  
     - Puntuació proposta tècnica: 26 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
51,18 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 77,18 punts 

 
 PEDRO CASADO GARCIA  
     - Puntuació proposta tècnica: 0 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
51,18 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 51,18 punts 
 

o LOT 23. "Experts docents d'Operacions de fontaneria i calefacció-climatització 
domèstica": 
 

 SANTIAGO SÁNCHEZ CORPAS  
     - Puntuació proposta tècnica: 34,1 punts 

-Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 94,1 punts 

 
 JOSE FRANCISCO GUILLO RUIZ 
      - Puntuació proposta tècnica: 0 punts 

-Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 60 punts 
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o LOT 24. "Experts docents de Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques 
(UF0413, UF0415, UF0416)": 
 

 DAVID BONFILL BORREGO 
     - Puntuació proposta tècnica: 31 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 91 punts 

 
o LOT 25. "Experts docents de Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques 

(UF0414, UF0417)": 
 

 FRANCISCO PASCUAL CANET BERMUDO 
     - Puntuació proposta tècnica: 36 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació): 60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 96 punts 
 

o LOT 26.: "Experts docents de Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i 
ventilació-extracció (UF0418, UF0420, UF0421)" 
 

 DAVID BONFILL BORREGO 
     - Puntuació proposta tècnica: 31 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 91 punts 

 
o LOT 27. "Experts docents de Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i 

ventilació-extracció (UF0419, UF0422)": 
 

 FRANCISCO PASCUAL CANET BERMUDO 
     - Puntuació proposta tècnica: 36 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació): 60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 96 punts 

 
o LOT 28. "Experts docents de Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques": 

 
 JOSE FRANCISCO GUILLO RUIZ 
     - Puntuació proposta tècnica: 0 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 60 punts 

 
o LOT 29. "Experts docents de Gestió de residus urbans i industrials (MF0076_2, 

MF0077_2)": 
 

 DESERT 
 

o LOT 30. "Experts docents de Gestió de residus urbans i industrials (MF0075_2)": 
 

 DESERT 
 

o LOT 31. "Experts docents d'Interpretació i educació ambiental": 
 

 DESERT 
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o LOT 32. "Experts docents de Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials": 
 

 ANA ELISABETH ESTEBAN JOVÉ 
      - Puntuació proposta tècnica: 34 punts 

-Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 94 punts 

 
o LOT 33. "Experts docents de Gestió ambiental": 

 
 DESERT 

 
o LOT 34. "Experts docents de Dinamització comunitària": 

 
 ALBERTO IBAI REINOSO PRUSILLA 
     - Puntuació proposta tècnica: 26 punts 

-Puntuació proposta econòmica (40 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
48 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 74 punts 

 
 SARA YAEL GARRIDO MENDOZA 
     - Puntuació proposta tècnica: 0 punts 

-Puntuació proposta econòmica (32 €/h formació// 2€/h pràctiques): 60 
punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 60 punts 
 

o LOT 35. "Experts docents de Gestió de trucades de teleassistència": 
 

 GEMMA ESCRIBA OLIVAN  
     - Puntuació proposta tècnica: 32,71 punts 

-Puntuació proposta econòmica (34 €/h formació// 2,4€/h pràctiques): 
58,34 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 91,05 punts 

 
 MARIA DEL MAR NÚÑEZ FOLCH 
     - Puntuació proposta tècnica: 25 punts 

-Puntuació proposta econòmica (33 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 85 punts 

 
o LOT 36. "Experts docents d'Atenció sociosanitària a persones al domicili": 

 
 ROSA MARIA MIRÓ PELECHÀ 
      - Puntuació proposta tècnica: 25 punts 

-Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 85 punts 
 

 ALEX CASTAN DELSHORTS  
     - Puntuació proposta tècnica: 30,91 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
51,58 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 82,49 punts 
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 CARLOS PEREZ BALDRICH  
      - Puntuació proposta tècnica: 25 punts 

-Puntuació proposta econòmica (32 €/h formació// 1,5€/h pràctiques): 
56,76 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 81,76 punts 

 
 MARGARITA MARTI DELCOR  
      - Puntuació proposta tècnica: 22,68 punts 

-Puntuació proposta econòmica (34 €/h formació// 2,4€/h pràctiques): 
53,11 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 75,79 punts 

 
 GEMMA ESCRIBA OLIVAN  
      - Puntuació proposta tècnica: 13,42 punts 

-Puntuació proposta econòmica (34 €/h formació// 2,4€/h pràctiques): 
53,11 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 66,53 punts 
 

o LOT 37. "Experts docents d'Atenció sociosanitària a persones dependents en 
institucions socials (MF1016_2, MF1019_2)": 

 
 GEMMA ESCRIBA OLIVAN  
      - Puntuació proposta tècnica: 34 punts 

-Puntuació proposta econòmica (34 €/h formació// 2,4€/h pràctiques): 
53,17 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 87,17 punts 

 
 ROSA MARIA MIRÓ PELECHÀ 
      - Puntuació proposta tècnica: 25 punts 

-Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 85 punts 
 

 ALEX CASTAN DELSHORTS  
     - Puntuació proposta tècnica: 30,91 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació// 2,5€/h pràctiques): 
51,64 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 82,55 punts 

 
 CARLOS PEREZ BALDRICH  
      - Puntuació proposta tècnica: 25 punts 

-Puntuació proposta econòmica (32 €/h formació// 1,5€/h pràctiques): 
56,95 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 81,95 punts 
 

 MARGARITA MARTI DELCOR  
      - Puntuació proposta tècnica: 25 punts 

-Puntuació proposta econòmica (34 €/h formació// 2,4€/h pràctiques): 
53,17 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 78,17 punts 
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o LOT 38. "Experts docents d'Atenció sociosanitària a persones dependents en 
institucions socials MF1017_2, MF1018_2": 

 

 ALEX CASTAN DELSHORTS  
      - Puntuació proposta tècnica: 30,91 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació): 54,86 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 85,77 punts 

 

 CARLOS PÉREZ BALDRICH  
     - Puntuació proposta tècnica: 25 punts 

-Puntuació proposta econòmica (32 €/h formació): 60 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 85 punts 
 

 MARGARITA MARTI DELCOR  
     - Puntuació proposta tècnica: 25 punts 

-Puntuació proposta econòmica (34 €/h formació): 56,47 punts 
- PUNTUACIÓ TOTAL: 81,47 punts 

 
o LOT 39. "Experts docents de Seguretat, higiene i protecció ambiental": 

 

 GRACIELA PORTA FERRAZ  
      - Puntuació proposta tècnica: 34,54 punts 

-Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació): 60 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 94,54 punts 
 
 SONIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ  
       - Puntuació proposta tècnica: 25 punts 

 -Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació): 60 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 85 punts 
 
 MÒNICA CHAMORRO AIRA  
      - Puntuació proposta tècnica: 25 punts 

 -Puntuació proposta econòmica (35 €/h formació): 60 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 85 punts 

 
o LOT 40. "Experts docents d’Anglès": 

 

 DESERT 
 

o LOT 41. "Experts docents d’Inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de 
gènere": 
 

 SONIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ  
      - Puntuació proposta tècnica: 19,36 punts 

 -Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació): 50 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 69,36 punts 
 

 MÒNICA CHAMORRO AIRA  
     - Puntuació proposta tècnica: 12,52 punts 

 -Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació): 50 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 62,52 punts 
 

 SARA YAEL GARRIDO MENDOZA 
     - Puntuació proposta tècnica: 0 punts 

 -Puntuació proposta econòmica (25€/h formació): 60 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 60 punts 
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 GRACIELA PORTA FERRAZ  
     - Puntuació proposta tècnica: 0,8 punts 

 -Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació): 50 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 50,8 punts 
 

 SUSANA TOLOSANA CHECA  
     - Puntuació proposta tècnica: 0,6 punts 

 -Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació): 50 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 50,6 punts 

 
o LOT 42. "Experts docents de prevenció de riscos laborals i d’inserció laboral, 

sensibilització mediambiental i igualtat de gènere": 
 

 MÒNICA CHAMORRO AIRA  
     - Puntuació proposta tècnica: 27,52 punts 

 -Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació): 50 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 77,52 punts 
 

 SONIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ  
      - Puntuació proposta tècnica: 19,36 punts 

 -Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació): 50 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 69,36 punts 

 

 GRACIELA PORTA FERRAZ  
       - Puntuació proposta tècnica: 12,8 punts 

 -Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació): 50 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 62,8 punts 
 

 SARA YAEL GARRIDO MENDOZA 
      - Puntuació proposta tècnica: 0 punts 

 -Puntuació proposta econòmica (25 €/h formació): 60 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 60 punts 

 

 CARLOS PÉREZ BALDRICH 
      - Puntuació proposta tècnica: 0,9 punts 

 -Puntuació proposta econòmica (28 €/h formació): 53,57 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 54,47 punts      

 
o LOT 43. "Experts docents d’Accions bàsiques davant la COVID-19 en Turisme i 

Hostaleria": 
 

 SONIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ  
      - Puntuació proposta tècnica: 25 punts 

 -Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació): 60 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 85 punts      
 
 MÒNICA CHAMORRO AIRA  
      - Puntuació proposta tècnica: 25 punts 

 -Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació): 60 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 85 punts      
 
 GRACIELA PORTA FERRAZ  
      - Puntuació proposta tècnica: 15,8 punts 

 -Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació): 60 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 75,8 punts      
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o LOT 44. "Experts docents d’Alfabetització informàtica: Informàtica i Internet": 

 
 JORDI NOGUERA SEBASTIAN  
      - Puntuació proposta tècnica: 22,76 punts 

 -Puntuació proposta econòmica (29,99 €/h formació): 60 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 82,76 punts      
 
 GRACIELA PORTA FERRAZ 
      - Puntuació proposta tècnica: 13,35 punts 

 -Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació): 59,98 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 73,33 punts      

  
 MÒNICA CHAMORRO AIRA  
     - Puntuació proposta tècnica: 12,84 punts 

 -Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació): 59,98 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 72,82 punts      
 
 PABLO DÍAZ ULLATE 
     - Puntuació proposta tècnica: 2 punts 

 -Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació): 59,98 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 61,98 punts 
 
 SONIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 
     - Puntuació proposta tècnica: 1 punts 

 -Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació): 59,98 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 60,98 punts 

 
o LOT 45. "Experts docents de Creació i gestió de la Marca Personal i Xarxes Socials a 

la Recerca d'Ocupació": 
 

 GRACIELA PORTA FERRAZ  
     - Puntuació proposta tècnica: 13,35 punts 

 -Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació): 60 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 73,35 punts 
 
 
 MÒNICA CHAMORRO AIRA  
       - Puntuació proposta tècnica: 12,84 punts 

 -Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació): 60 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 72,84 punts 
 
 PABLO DÍAZ ULLATE  
       - Puntuació proposta tècnica: 2 punts 

 -Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació): 60 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 62 punts 
 
 SONIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ  
      - Puntuació proposta tècnica: 1 punts 

 -Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació): 60 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 61 punts 
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o LOT 46. "Experts docents d’Internet, xarxes Socials i dispositius digitals": 

 
 GRACIELA PORTA FERRAZ  
     - Puntuació proposta tècnica: 13,35 punts 

 -Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació): 60 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 73,35 punts 
 
 MÒNICA CHAMORRO AIRA  
       - Puntuació proposta tècnica: 12,84 punts 

 -Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació): 60 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 72,84 punts 
 
 PABLO DÍAZ ULLATE  
       - Puntuació proposta tècnica: 2 punts 

 -Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació): 60 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 62 punts 
 
 SONIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ  
      - Puntuació proposta tècnica: 1 punts 

 -Puntuació proposta econòmica (30 €/h formació): 60 punts 
      - PUNTUACIÓ TOTAL: 61 punts” 

 
 
* Explica el punt el Sr. Rovira. 
 
 
 
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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