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 ACTA NÚMERO 4/2022, DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA, DEL DIA 29 DE 

SETEMBRE DE 2022 
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ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.  4/2022 
Caràcter: ordinari 
Data: 29 de setembre de 2022 
Horari: de 10.42 a 11.37 h 
Lloc:  Centre de formació Marie Curie 
 
Presidenta: 
 
Blanca Padrós Amat 
 
Hi assisteixen: 
 
Bárbara Ferrer Escobar [Entra al punt 2] 
Ana Ma Muñoz Martínez 
Nicolasa Villena Córdoba [Entra al punt 2] 
Manuel Arrebola Bernabé 
Antonio Atienza Martínez 
María Duarte Aparicio 
Jesús Sánchez Téllez 
Samuel Núñez Amela 
Huertas, Castillo, Ovidi  
Onieva Rodríguez, Manuel  
 
 
 
Secretària: Joana Ricardo Hoyos 
 
 
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 vot en la presidència] 
Maribel Cárdenas Jiménez [Delega vot en la presidència] 
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Ordre del dia i desenvolupament de la sessió 

 
 

1 - Aprovació de l'acta número  3/2022, corresponent a la sessió ordinària del dia 23 de 
maig de 2022. 

 
Per unanimitat dels/de les 11 consellers/conselleres presents o representats s'aprova l'acta 
número 3/2022,  corresponent a la sessió ordinària del dia 23 de maig de 2022. 
 
 
 
 

2 - Aprovar el pressupost i el pla d’actuació per l’exercici 2023. 

 
El consell, per majoria, amb 10 vots a favor i 3 abstencions dels/de les 10 
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, S.A. 
 
Per tot això, la vicepresidenta de GRAMEIMPULS, S.A. proposa al Consell d’Administració: 
 
Primer.- Aprovar els estats d’ingressos i despeses de GRAMEIMPULS, SA per a l’any 
2023, segons el resum següent: 
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ESTAT D’INGRESSOS: 
 

 
 
 
 
 
 

 
ESTAT DE DESPESES: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Segon.- Aprovar el Pla d’Actuació de GRAMEIMPULS, S.A. per a l’any 2023. 
 
Tercer.- Remetre la previsió anterior aprovada a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet.” 
 
 
Voten a favor S’abstenen 

 
Blanca Padrós Amat  María Duarte Aparicio  
Bárbara Ferrer Escobar  Jesús Sánchez Téllez 
Ana Ma Muñoz Martínez  Samuel Núñez Amela  
Nicolasa Villena Córdoba   
Manuel Arrebola Bernabé   
Mireia González Sáez [Delegació vot presidència]  
Maribel Cárdenas Jiménez [Delegació vot presidència]   
Antonio Atienza Martínez   
Ovidi Huertas Castillo  
Manuel Onieva Rodríguez  
 
 

* Explica el punt el Sr. Gerent, que fa notar que no hi ha gaires diferències amb d’altres 
pressupostos durant aquest mandat.  

  
En concret, explica que els ingressos són estables i el gruix principal són les aportacions 
diverses, normalment mitjançant subvencions (12 milions i mig aproximadament). Detalla que hi 
ha estabilitat també en la facturació dels encàrrecs de l’Ajuntament i en l’aportació municipal.  
 
Respecte a les despeses, comenta que està relacionada amb el tipus de programa i que 
fonamentalment són despeses de personal, que ahir va sortir en premsa canvis en la pujada de 
retribucions, doncs si cal s’adaptaran els pressupostos. 
 

Prestació de serveis 259.500,00 € 

Subvencions 12.420.464,30 € 

Subvencions de capital 215.000,00 € 

TOTAL INGRESSOS 12.894.964,30 € 

Compres 500.734,51 € 

Serveis exteriors 1.543.000,00€  

Tributs 30.000,00 € 

Despeses de personal 10.500.729,79 € 

Despeses financeres 500,00 € 

Dotacions  amortitzacions 320.000,00 € 

TOTAL DESPESES 12.894.964,30 € 
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La Presidenta convida a fer preguntes.  
 
El Sr. Núñez pregunta respecte a la partida sobre rendiments de plaques fotovoltaiques. El Sr. 
Gerent li contesta que això variarà perquè ara no es fa autoconsum i encara no saben què 
anirà a la xarxa. 
 
El Sr. Núñez pregunta sobre la possibilitat de desglossar al pressupost qui dóna les 
subvencions, AMB, Diputació, etcètera. El Gerent li contesta que ja ho tenen i que ho enviarà 
per correu.   
 
Es comenten aspectes del Pla d’actuació però finalment tots estan d’acord que no cal explicar 
el Pla perquè el dilluns hi ha una reunió per comentar-lo.  
 
 
 

3 - Ratificar la resolució de presidència amb referència 3/2022 corresponent a l’adhesió 
per part de GRAMEIMPULS, S.A. a la primera pròrroga de l’adjudicació dels lots 1 i 2 de 
l’Acord Marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les Entitats Locals 
de Catalunya, (Expedient. 2019.03.D01). 

 
El consell, per unanimitat dels/de les 13 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 21 de juny de 2022 la presidenta de GRAMEIMPULS SA, juntament amb la 
consellera delegada i el director tècnic de GRAMEIMPULS S.A., van emetre la resolució de 
presidència amb referència 3/2022, aprovant l’adhesió de GRAMEIMPULS SA, a la primera 
pròrroga l’adjudicació dels lots 1 i 2 de l’Acord Marc de subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les Entitats Locals de Catalunya, (Expedient. 2019.03.D01), inclòs en el catàleg de 
serveis i productes de la central de compres de l’ACM. 
 
Per tot això, la presidenta de GRAMEIMPULS, S.A. proposa al Consell d’Administració: 
 
Únic – Ratificar la resolució de presidència en data 21 de juny de 2022 amb referència 3/2022 
corresponent a l’adhesió per part de GRAMEIMPULS, S.A. a la primera pròrroga l’adjudicació 
dels lots 1 i 2 de l’Acord Marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les 
Entitats Locals de Catalunya, (Expedient. 2019.03.D01). 
 
 
* Explica el punt el Gerent. 

El Sr. Jesús Sánchez pregunta en relació amb la possibilitat de què Grameimpuls faci un acord 
amb TERSA com l’Ajuntament.  

La Sra. Muñoz explica que de moment encara no és possible i que es valorarà. Respon també 
a la Sra. Duarte respecte a que no li pot donar una previsió de calendari. 
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4 - Ratificar la resolució de presidència amb referència 4/2022 corresponent a l’adhesió 
per part de GRAMEIMPULS, S.A. al contracte 2021.04-A02 basat en l’acord marc de 
subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (exp. 
2021.04). 

 
El consell, per unanimitat dels/de les 13 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 7 de setembre de 2022 la presidenta de GRAMEIMPULS SA, juntament amb 
la consellera delegada i el director tècnic de GRAMEIMPULS S.A., van emetre la resolució de 
presidència amb referència 4/2022, aprovant l’adhesió de GRAMEIMPULS SA, al contracte 
2021.04-A02 basat en l’acord marc de subministrament de gas natural amb destinació als ens 
locals de Catalunya (exp. 2021.04), inclòs en el catàleg de serveis i productes de la central de 
compres de l’ACM. 
 
Per tot això, la presidenta de GRAMEIMPULS, S.A. proposa al Consell d’Administració: 
 
Únic – Ratificar la resolució de presidència en data 7 de setembre de 2022 amb referència 
4/2022 corresponent a l’adhesió per part de GRAMEIMPULS, S.A. al contracte  2021.04-A02 
basat en l’acord marc de subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya (exp. 2021.04). 
 
* Explica el punt el gerent.  

 
 

5 - Donar compte de l’adjudicació i formalització del procediment obert relatiu al 
contracte d’obres d’instal·lació i subministrament de plaques fotovoltaiques per 
autoconsum a cobertes de 3 edificis d’ús de GRAMEIMPULS SA a Santa Coloma 
de Gramenet (expedient 2/2022). 

 
El consell resta assabentat de la proposta següent: 
 
“Vist que GRAMEIMPULS, S.A. necessita contractar les obres d'instal·lació i 
subministrament de plaques fotovoltaiques per autoconsum a cobertes de 3 edificis d'ús 
de GRAMEIMPULS SA a Santa Coloma de Gramenet (expedient 2/2022). 
 
Vist que GRAMEIMPULS, S.A. 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 27 d’abril de 2022, donant un termini fins al dia 23 de 
maig de 2022 per presentar les ofertes. 
 
Vist que dins del termini que s’ha fet referència, van presentar proposicions les 
empreses següents: 
 

• QUANTUM ENERGÍA VERDE COMUNIDAD VALENCIANA S.L.U. 

• ÀLITER GROUP RENOVABLES S.L. 
• GREENING INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL S.L. 

http://www.gramenet.cat/csv


Seguiment d’Expedients 


STCGRI20224/SPQ/202266/0 

 

 

 

 

Per comprovar la validesa del document digital original. 
Aneu a http://www.gramenet.cat/csv i introduïu aquest codi: 8CDVAER23YBEC87C 

7 

 

• SOCIEDAD EUROPEA DE IMPULSO SOLAR S.L. 
• MONTAJES ELECTRICOS GARCIA S.L. 

 
Vist que en data 30 de maig de 2022, es va estendre acta de la mesa de contractació en 
la qual s’informava 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 31 de maig 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 7 de juny de 2022, 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 en primer lloc la documentació preceptiva per a 
l’adjudicació del contracte. 
 
Vist que en data 17 de juny de 2022 la licitadora QUANTUM ENERGÍA VERDE 
COMUNIDAD DE VALENCIANA S.L.U. va comunicar que, per un error en la vigència 
d’un dels certificats compromesos en la seva oferta qualitativa, no disposa de tota la 
documentació requerida per l’òrgan de contractació, fet que la mesa va considerar que 
es un compliment defectuós del requeriment. 
 
Vist que en data 20 de juny de 2022 la mesa de contractació va estendre acta en la qual 
d’acord amb l’article 150.2 de LCSP va acordar procedir a requerir la documentació 
acreditativa del compliment dels requisits previs per contractar i proposar l’adjudicació 
del contracte de les obres d'instal·lació i subministrament de plaques fotovoltaiques per 
autoconsum a cobertes de 3 edificis d'ús de GRAMEIMPULS SA a Santa Coloma de 
Gramenet (expedient 2/2022) a la licitadora GREENING INGENIERIA CIVIL Y 
AMBIENTAL SL, conforme amb l’acord de classificació de 7 de juny de 2022. 
 
Vist que en data 11 de juliol 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 les obres d'instal·lació i subministrament de plaques 
fotovoltaiques per autoconsum a cobertes de 3 edificis d'ús de GRAMEIMPULS SA a 
Santa Coloma de Gramenet (expedient 2/2022), a:  
 

✓ GREENING INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL S.L. (NIF: B18967729)  

 
• Import adjudicat (IVA exclòs): 110.079,89 €  
• Import adjudicat (IVA inclòs): 133.196,67 €  
• Termini d’execució del contracte: És de 4 mesos a partir de la signatura 
de l’acta de comprovació del replanteig, sempre i quan s’hagi aprovat el 
Pla de Seguretat i Salut. El contracte contempla el manteniment integral, 
preventiu i correctiu, durant un període mínim de 2 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 les obres 
d'instal·lació i subministrament de plaques fotovoltaiques per autoconsum a cobertes de 
3 edificis d'ús de GRAMEIMPULS SA a Santa Coloma de Gramenet (expedient 2/2022).” 
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* Explica el punt el gerent. Detalla el que hi ha una reducció del 10% en l’adjudicació i 
que va oferir també el manteniment. Explica el detall de com va anar la licitació i el 
pressupost per cada equipament. A pregunta de la Sra. Duarte, el Sr. Rovira confirma 
que farà arribar les dades sobre el número de plaques.  
 
 

6 - Donar compte de l’adjudicació i formalització del procediment obert relatiu al 
contracte d’obres del projecte executiu d’oficines per a GRAMEIMPULS SA, al 
carrer Sant Jeroni 23 de Santa Coloma de Gramenet (expedient 3/2022). 

 
El consell resta assabentat de la proposta següent: 
 
“Vist que GRAMEIMPULS, S.A. necessita contractar de les obres del projecte executiu 
d’oficines per a GRAMEIMPULS SA, al carrer Sant Jeroni 23 de Santa Coloma de 
Gramenet (expedient 3/2022). 
 
Vist que GRAMEIMPULS, S.A. 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 09 de juny de 2022, donant un termini fins al dia 29 de 
juny de 2022 per presentar les ofertes. 
 
Vist que dins del termini que s’ha fet referència, va presentar proposició l’empresa 
següent: 
 

• IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL. 
 
Vist que en data 5 de juliol de 2022, es va estendre acta de la mesa de contractació en 
la qual s’informava 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 la mateixa Mesa de Contractació es va estendre acta en la qual es 
proposava l’adjudicatària d’aquesta contractació. 
 
Vist que en data 6 de juny de 2022, 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. 
 
Vist que en data 21 de juliol 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 les obres del projecte executiu d’oficines per a 
GRAMEIMPULS SA, al carrer Sant Jeroni 23 de Santa Coloma de Gramenet (expedient 
3/2022), a:  
 

✓ IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL (B65449183) 

 
• Import adjudicat (IVA exclòs): 403.613,91 € 
• Import adjudicat (IVA inclòs): 488.372,84 € 
• Termini d’execució del contracte: 9 mesos a partir de la signatura de 
l’acta de comprovació del replanteig, sempre i quan s’hagi aprovat el Pla 
de Seguretat i Salut. 
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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 les obres del 
projecte executiu d’oficines per a GRAMEIMPULS SA, al carrer Sant Jeroni 23 de Santa 
Coloma de Gramenet (expedient 3/2022).” 
 
* Explica el punt el Sr. Gerent.  
 
 
 

7 - Donar compte de l’adjudicació i formalització del procediment obert relatiu al 
contracte servei d’elaboració i embotellat de vins de Santa Coloma de Gramenet 
(expedient 4/2022). 

 
El consell resta assabentat de la proposta següent: 
 
“Vist que GRAMEIMPULS, S.A. necessita contractar el servei d'elaboració i embotellat 
de vins de Santa Coloma de Gramenet (expedient 4/2022). 
 
Vist que GRAMEIMPULS, S.A. 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 7 de juny de 2022, donant un termini fins al dia 22 de 
juny de 2022 per presentar les ofertes. 
 
Vist que dins del termini que s’ha fet referència, va presentar proposició l’empresa 
següent: 
 

• MASIA CAN RODA VINYES I VINS SL. 
 
Vist que en data 1 de juliol de 2022, es va estendre acta de la mesa de contractació en 
la qual s’informava 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 31 de maig de 2022, es va estendre acta de la mesa on es classificava 
les ofertes i es proposava l’adjudicatària d’aquest contracte. 
 
Vist que en la mateixa Mesa de Contractació es va proposar l’adjudicatària d’aquesta 
contractació. 
 
Vist que en data 4 de juliol de 2022, 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. 
 
Vist que en data 15 de juliol de 2022, el Director Tècnic i la Consellera Delegada de 
GRAMEIMPULS, SA, com a òrgan de contractació competent per raó de la quantia, van 

http://www.gramenet.cat/csv


Seguiment d’Expedients 


STCGRI20224/SPQ/202266/0 

 

 

 

 

Per comprovar la validesa del document digital original. 
Aneu a http://www.gramenet.cat/csv i introduïu aquest codi: 8CDVAER23YBEC87C 

10 

 

acordar adjudicar el contracte del servei d'elaboració i embotellat de vins de Santa 
Coloma de Gramenet (expedient 4/2022)., a:  
 

✓ MASIA CAN RODA VINYES I VINS SL (NIF:B67155390): 

o Import adjudicat (IVA exclòs): 26.400,00 € 
o Import adjudicat (IVA inclòs): 31.944,00 € 
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 contracte del servei 
d'elaboració i embotellat de vins de Santa Coloma de Gramenet (expedient 4/2022).” 
 
* Explica el punt el gerent. Explica la licitació, els requisits demanats i a qui s’adjudica.  
 
 
 

8 - Donar compte de l’adjudicació i formalització del procediment negociat sense 
publicitat relatiu al contracte servei de plataforma de formació en línia de 
GRAMEIMPULS, SA (expedient 5/2022). 

 
El consell resta assabentat de la proposta següent: 
 
“Vist que GRAMEIMPULS, S.A. necessita contractar el servei de plataforma de formació 
en línia de GRAMEIMPULS, SA, mitjançant procediment negociat sense publicitat, 
(expedient 5/2022). 
 
Vist que GRAMEIMPULS, S.A. va complir amb les exigències de publicitat, mitjançant la 
publicació de l’anunci de licitació del procediment negociat sense publicitat, no 
harmonitzat, en el Perfil del Contractant integrat en la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya en data 14 de juny de 2022, i va 
donar un termini fins al dia 29 de juny de 2022 per presentar les ofertes. 
 
Vist que dins del termini que s’ha fet referència, va presentar proposició l’única empresa 
convidada: 
 

✓ “Adr Infor SL”. 

 
Vist que en data 12 de juliol de 2022, es va emetre acta de la comissió negociadora on 
es va negociar l’oferta inicial de la licitadora. 
 
Vist que en data 12 de juliol de 2022 Adr Infor SL, va presentar oferta definitiva. 
 
Vist que en data 15 de juliol de 2022, el la Consellera Delegada i el Director Tècnic de 
GRAMEIMPULS, SA., com a òrgan de contractació van requerir a l’empresa licitadora la 
documentació preceptiva per a l’adjudicació del contracte. 
 
Vist que en data 26 de juliol de 2022, el Director Tècnic i la Consellera Delegada de 
GRAMEIMPULS, SA, com a òrgan de contractació competent per raó de la quantia, van 
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acordar adjudicar el contracte del servei de plataforma de formació en línia de 
GRAMEIMPULS, SA (expedient 5/2022), a:  
 

✓ “Adr Infor SL” (NIF: B26265835) 

 
o Import adjudicat (IVA exclòs): 135.243,00 € 
o Import adjudicat (IVA inclòs): 163.644,03 € 
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 contracte del servei de 
plataforma de formació en línia de GRAMEIMPULS, SA (expedient 5/2022).” 
 
* Explica el punt la Sra. Calderón.  
 
 
 

9 - Donar compte de l’informe derivat de l’aplicació de la Llei de lluita contra la morositat 
del segon 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). 
 
Vista la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, per la qual l’empresa municipal 
GRAMEIMPULS, S.A. 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 segon 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, S.A., recullen 
les dades referents als: 
 
- períodes mitjans de pagament (PMP). 
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- períodes mitjans pendents de pagament (PMPP). 
 
 
Per tot això, la presidenta de GRAMEIMPULS, S.A. proposa al Consell d’Administració: 
 
Únic.- Donar compte de l’informe derivat de l’aplicació de la Llei 15/2010 del segon trimestre de 
l’exercici 2022, pel que fa a les operacions comercials portades a terme per l’empresa 
GRAMEIMPULS, S.A.” 
 
* Explica el punt el Sr. Gerent, i confirma que el període mig de pagament són 19 dies, per la 
qual cosa es troba dintre del període legal. La Sra. Duarte especifica que el 33% no es troba 
dintre del període legal i que no ha pogut fer la comparativa amb anys passats. El Sr. Gerent li 
ofereix passar-li la informació però la Sra. Duarte declina l’oferiment.  
 
 
 

10 - Donar compte del compliment de l’execució pressupostària del segon 
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.). 
 
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, S.A. 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 
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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 segon trimestre del 2022. 
 
Per tot això, la presidenta de GRAMEIMPULS, S.A. proposa al Consell d’Administració: 
 
Únic.- Donar compte del compliment de l’execució pressupostària del segon trimestre 
de l’exercici 2022.” 
 
 
* Explica el punt el Sr. Gerent. La Sra. Duarte fa una pregunta de caràcter tècnic que li 
contesta la Sra. Muñoz que s’ofereix a aclarir tot el que calgui.  

 
 
Precs i Preguntes 
 
La Sra. Duarte fa una pregunta sobre dades actualitzades i el gerent li comenta que es troben a 
la web, on cliques l’observatori.  
 
   
 
 La Presidència, aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta. EN DONO FE. 
 
 

La presidenta 
 
 
 

La secretària 
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