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ACTA NÚMERO 3/2022, DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA,
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ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA

Identificació de la sessió:
Núm. 3/2022
Caràcter: ordinari
Data: 23 de maig de 2022
Horari: de 12.03 a 12.33 h
Sessió: telemàtica

Presidenta:
Blanca Padrós Amat
Hi assisteixen:
Bárbara Ferrer Escobar
Ana Ma Muñoz Martínez
Fernando Hernández Baena
Nicolasa Villena Córdoba [S’incorpora al punt 4]
Manuel Arrebola Bernabé
Maribel Cárdenas Jiménez
Antonio Atienza Martínez
María Duarte Aparicio
Samuel Núñez Amela
Manuel Onieva Rodríguez
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:
Mireia González Sáez [Delega el vot en la presidenta]
Jesús Sánchez Téllez

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
1 - Aprovació de l’acta núm. 2/2022, corresponent a la sessió ordinària de 30 de març de
2022.
Per unanimitat dels/de les 11 consellers/conselleres presents o representats/representades
s'aprova l’acta núm. 2/2022, corresponent a la sessió ordinària de 30 de març de 2022.
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2 - Aprovar el procés d’estabilització d’ocupació temporal d’acord amb l’article 2
de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat en l'ocupació pública.
El Consell, per majoria, amb 8 vots a favor i 3 abstencions dels/de les 11
consellers/conselleres presents o representats/representades, aprova la proposta
d’acord següent:
“Atès el contingut de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la
reducció de la temporalitat en l´ocupació pública, ha autoritzat un tercer procés
d’estabilització de l’ocupació pública, addicional als processos d´estabilització que van
regular els articles 19. 1. 6. de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals
de l´Estat per a l´any 2017 i 10. 1. 9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos
Generals de l´Estat per a l´any 2018, mitjançant el qual s´autoritza una taxa addicional
per a l´estabilització de l´ocupació pública temporal.
De conformitat amb l´article 2.2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures
urgents per a la reducció de la temporalitat en l´ocupació públic, les ofertes d´ocupació
que articulen els processos d´estabilització, hauran d´aprovar-se i publicar-se en els
respectius diaris oficials abans de l´1 de juny de 2022 i seran coordinats per les
administracions públiques competents. La publicació de les convocatòries dels
processos selectius per a la cobertura de les places incloses a les ofertes públiques
d´ocupació s´haurà de produir abans del 31 de desembre de 2022. La resolució
d´aquests processos selectius hauran de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.
Vist l’informe emès per la Cap d'Organització i Recursos Humans, d’11 de maig de 2022,
que recull el nombre de places de naturalesa estructural ocupades per personal laboral
temporal i, per tant, susceptibles de ser incloses en el procés d’estabilització de
l’ocupació pública temporal.
Vist que s’ha seguit el tràmit necessari per negociar amb la representació legal de les
persones treballadores el procés d’estabilització de l’ocupació pública temporal.
Vist que l’òrgan competent per aprovar el procés d’estabilització de l’ocupació pública
temporal és el Consell d’Administració, de conformitat amb l’article 21 dels Estatuts de
GRAMEIMPULS SA.
Per tot això, la presidenta de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració:
Primer - Ratificar l’acord entre la direcció de GRAMEIMPULS, SA i la representació legal
de les persones treballadores per a l’estabilització de l’ocupació del personal temporal
adscrit a llocs de treball de caràcter estructural.
Segon - Aprovar el procés d’estabilització d’ocupació pública temporal d’acord amb
l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció
de la temporalitat en l'ocupació pública, segons es detalla a continuació:
LLOCS A ESTABILITZAR
Vigilant de mercats ambulants
Administratiu/va
Auxiliar tècnic/a informàtic/a
Expert/a docent
Expert/a docent agrònom
Tècnic/a de serveis
Tècnic/a de formació i gestió
Responsable Llei de Barris
TOTAL

NÚMERO DE LLOCS.
1
5
1
3
1
24
1
1
37
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Tercer - Publicar l’oferta pública del procés d’estabilització de l’ocupació temporal en els
respectius diaris oficials, BOPB i DOCG, abans de l’1 de juny de 2022, trametre’n còpia a la
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, així com remetre’n còpia
de l’acord aprovatori a l’Administració de l’Estat.
Quart - Traslladar aquests acords als representats legals de les persones treballadores.”
***
Voten a favor
Blanca Padrós Amat
Bárbara Ferrer Escobar
Ana Ma Muñoz Martínez
Fernando Hernández Baena
Manuel Arrebola Bernabé
Mireia González Sáez [Delegació de vot]
Maribel Cárdenas Jiménez
Antonio Atienza Martínez

S’abstenen
María Duarte Aparicio
Samuel Núñez Amela
Manuel Onieva Rodríguez

* Després de demanar disculpes pel retard en el lliurament de la documentació de l’assumpte,
el Sr. Ignasi Rovira exposa amb detall el contingut de la proposta.
El Sr. Núñez planteja els seus dubtes respecte a la incorporació de les places de vigilant de
mercats ambulants. El Sr. Rovira defensa la inclusió pel caràcter reiterat de l’encàrrec que cada
any realitza l’ajuntament, sense que es prevegi cap modificació de criteri per part de
l’ajuntament.
En resposta a una pregunta de la Sra. Duarte apunta el Sr. Rovira que la previsió és per
començar el procés d’estabilització a partir de l’1 de juny.

3 - Donar compte de l’adjudicació i formalització del procediment obert relatiu al
contracte de subministrament de material d’oficina per a Grameimpuls, SA (expedient
1/2022).
El Consell resta assabentat de la proposta següent:
“Vist que GRAMEIMPULS, SA necessita contractar el subministrament de material d’oficina per a
GRAMEIMPULS, SA (expedient 1/2022).
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 10 de març de 2022, donant un termini fins el dia 25 de març de 2022 per presentar les
ofertes.
Vist que dins del termini que s’ha fet referència, van presentar proposició les empreses
següents pels diferents lots:
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Lot 1: Material divers:
•

F VIDAL S.A
OFFICE24 SOLUTIONS, SL
SISTEMES D'ORGANITZACIÓ, SA

•
•

Lot 2: Paper:
•

OFFICE24 SOLUTIONS, SL

Vist que en data 1 d’abril de 2022, es va estendre acta de la mesa de contractació en la que es
va informar que s’havia realitzat la qualificació de la documentació administrativa del sobre A,
admetent-se a la licitació les ofertes presentades i procedint a l’obertura del Sobre B, amb
criteris avaluables objectivament.
Vist que en data 28 d’abril de 2022, es va estendre acta de la mesa de contractació on es va
informar que un cop analitzada l’oferta presentada per OFFICE24 SOLUTIONS, SL en Lot 2
“Paper”, amb l’obertura d’incidència amb número de petició 482162 al Consorci Administració
Oberta de Catalunya, s’ha comprovat que no hi havia cap document annex a l’oferta. Per la
qual cosa, la mesa acorda excloure a OFFICE24 SOLUTIONS, SL en el LOT 2 “Paper” i declarar
desert el Lot 2 “Paper”.
Vist que en data 4 d’abril de 2022, s’estén acta de la mesa on es classificava les ofertes i es
proposava l’adjudicatària d’aquest contracte.
Vist que en data 3 de maig 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 17 de maig 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 subministrament de material d’oficina per a GRAMEIMPULS, SA
(expedient 1/2022), a:


OFFICE24 SOLUTIONS, SL (NIF: B64065519):

o
o
o

Import adjudicat (IVA exclòs): 46.263,64 €
Import adjudicat (IVA inclòs): 55.979,00 €
Termini d’execució del contracte: 4 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 contracte de subministrament de
material d’oficina per a GRAMEIMPULS, SA (expedient 1/2022).”
* Introdueix el punt el director tècnic, Sr. Ignasi Rovira.
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4 - Donar compte de l’adjudicació del contracte menor relatiu al contracte d’obra
d’instal·lació de càmeres de vigilància i connectivitat en el recinte Torribera (expedient
127.2022).
El Consell resta assabentat de la proposta següent:
“Vist que GRAMEIMPULS, SA necessita contractar l’obra d’instal·lació càmeres de vigilància i
connectivitat en el recinte Torribera (expedient 127.2022).
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 ASINTEL, SL.
Vist que en data 1 d’abril de 2022 ASINTEL, SL va presentar oferta per la realització de la
corresponent obra.
Vist que en data 1 d’abril de 2022 el Director Tècnic de GRAMEIMPULS SA, actuant en la seva
condició de membre de l’òrgan de contractació va emetre informe determinant que ASINTEL, SL
era la més idònia per a l’adjudicació del contracte esmentat.
Vist que en data 1 d’abril de 2022, el Director Tècnic i la Consellera Delegada de
GRAMEIMPULS, SA, com a òrgan de contractació competent, van acordar adjudicar el contracte
d’obra d’instal·lació càmeres de vigilància i connectivitat en el recinte Torribera (expedient
127.2022). a:


“ASINTEL, SL” (NIF: B58681172)
o
o
o

Import adjudicat (IVA exclòs): 36.649,05 €
Import adjudicat (IVA inclòs): 44.345,35 €
Termini d’execució del contracte: 9 mesos.

Vist que segons les facultats atorgades el 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 de GRAMEIMPULS, SA, 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 d’instal·lació càmeres de vigilància i
connectivitat en el recinte Torribera (expedient 127.2022).”
* Presenta el punt el Sr. Rovira.

5 - Donar compte de l’informe derivat de l’aplicació de la Llei de lluita contra la morositat
del primer trimestre de l’exercici 2022, 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).
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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 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 primer trimestre de
l’exercici 2022.
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 primer trimestre
de l’exercici 2022, pel que fa a les operacions comercials portades a terme per l’empresa
GRAMEIMPULS, SA.”
* Presenta el punt el director tècnic.

6 - Donar compte del compliment de l’execució pressupostària del primer trimestre de
l’exercici 2022.
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.).
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Vist el Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació
i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pel pagament als
proveïdors de les entitats locals, en relació amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les corporacions
locals hauran de remetre trimestralment un informe de seguiment del pla d’ajust aprovat pel Ple
de l’Ajuntament i valorat favorablement per l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda.
Vistes les obligacions de subministrament d’informació en l’àmbit de les corporacions locals a
les quals està sotmesa l’empresa municipal, establertes a l’article 16 de l’Ordre
HAP/2105/2012, que estableixen que amb caràcter trimestral s’haurà de comunicar l’execució
pressupostària.
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 UE.
Vist que l’empresa municipal ha lliurat a la intervenció del nostre Ajuntament la informació
corresponent a l’execució pressupostària del primer trimestre del 2022.
Per tot això, la presidenta de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració:
Únic - Donar compte del compliment de l’execució pressupostària del primer trimestre de
l’exercici 2022.”
* Explica el punt el director tècnic.

Precs i preguntes
No n’hi ha.
La presidenta, Sra. Padrós, aprofita per comunicar que el proper 3 de juny es celebrarà el 30
aniversari de la posada en marxa de la UNED al municipi.

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

La presidenta

El secretari
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