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ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA 

 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.  2/2019 
Caràcter: ordinària 
Data: 29 de març de 2019 
Horari: de 12.17 a 13.15 h 
Lloc: Escola de Restauració (Edifici Canigó) Torribera 
 
 
President: 
 
Esteve Serrano Ortín 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Lidia Montero Cos [Entra al punt 2] 
Ana Muñoz Martínez 
Pedro Luis Cano Moreno 
Luis Javier Fuentes Muñoz 
Anna Ma Pérez Rodríguez 
María Duarte Aparicio 
Manuel Onieva Rodríguez 
 
 
Secretari: Francisco Javier Ezquiaga Terrazas 
 
 
Altres assistents: 
 
Ignasi Rovira Riera, gerent 
Ascensión Calderón Pedrosa, cap de l’àrea de Desenvolupament Econòmic Local 
Francesc Aragón Sánchez, interventor 
Adrián Sánchez Payán, tresorer 
 
 
S'ha excusat d'assistir-hi: 
 
Gemma Bellvehí Oliver [Delega el vot en la presidència] 
Mireia González Sáez [Delega el vot en la presidència] 
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Ordre del dia i desenvolupament de la sessió 

 
 

1 - Aprovació de l’acta número 1/2019, corresponent a la sessió ordinària de l’1 de març 
de 2019. 

 
Per unanimitat dels 9 consellers presents o representats, l’acta número 1/2019, corresponent a 
la sessió ordinària de l’1 de març de 2019. 
 
 
 
 

2 – Aprovar la memòria de gestió i formular els comptes de l’any 2018. 

 
Per majoria, amb 8 vots a favor i 2 abstencions dels 10 consellers presents o representats, 
s’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, esmentat en el paràgraf precedent, 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 2018 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 19 de desembre 2016,  va 
nomenar auditors de la societat municipal GRAMEIMPULS, SA l’empresa “Audalia Auditores, 
SL”; 
 
Vist que l’esborrany d’informe d’auditoria emès per Audalia Auditores, SL és favorable; 
 
Per tot això, el President de GRAMEIMPULS, SA proposa al Consell d’Administració: 
 
Primer - Aprovar la Memòria de gestió de l’empresa Grameimpuls SA, corresponent a 
l’exercici 2018. 
 
Segon - Formular els Comptes Anuals de la societat en relació a l’exercici tancat amb data 31 
de desembre de 2018 i que estan integrats pel Balanç de Situació, 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. 
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Tercer - Aprovar la destinació dels resultats positius obtinguts, que suposen la quantitat 
de 84.258,17 €,  32.417,26 € a compensar els resultats negatius d’exercicis anteriors i 
51.840,91 € a reserves voluntàries.” 
 
 
Voten a favor: 
 

S’abstenen: 
 

Esteve Serrano Ortín Anna María Pérez Rodríguez 
Lidia Montero Cos María Duarte Aparicio 
Ana Muñoz Martínez  
Gemma Bellvehí Oliver [Delegació de vot]  
Pedro Luis Cano Moreno  
Luis Javier Fuentes Muñoz  
Mireia González Sáez  [Delegació de vot]  
Manuel Onieva Rodríguez  

 
 
* Presenta el punt el gerent, Sr. Ignasi Rovira. Posa en relleu que la qüestió que 
plantegen els auditors sobre la inscripció de determinats drets sobre béns immobles a 
nom de la societat ja es troba avançada com a conseqüència de l’expedient d’adscripció 
que tramita l’ajuntament. 
 
També comenta que els resultats de la societat són positius i detalla l’evolució en els 
últims anys dels ingressos, de les prestacions de serveis i d’altres apartats dels comptes, 
com ara el balanç de situació. 
 
La Sra. Calderón amplia la informació pel que fa al foment de l’ocupació en les seves 
diverses perspectives. 
 
El Sr. Rovira detalla la situació del centre associat a l’UNED. 
 
La Sra. Anna Pérez manifesta satisfacció pels resultats de l’empresa, en particular en 
l’àmbit de l’economia social i solidaria. Tot i així, considera que faltaria comparar el que 
ha estat fet amb la previsió feta al pla d’actuació municipal També s’interessa per 
diversos apartats dels comptes i de la memòria de gestió, entre altres qüestions, planteja 
preguntes sobre el seguiment dels projectes dels emprenedors (el Sr. Rovira indica que 
es fa un seguiment durant tres anys, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona); i 
si s’està fent suficient pels aturats de llarga durada (apunta la Sra. Calderón que el SOC 
ha incrementat mínimament els pressupostos destinats a aquest tipus d’aturats.  
 
En relació al projecte re-empresa, la Sra. Pérez pregunta si es disposa de projeccions a 
cinc anys dels empresaris que podrien tancar durant aquest període? Tant el Sr, Rovira 
com el Sr. Serrano fan notar que  no és fàcil fer aquestes previsions ja que no tots els 
tancaments són per jubilacions. Molts venen originats per altres tipus de raons. 
 
Per últim, la Sra. Pérez pregunta per les raons de l’increment en la despesa energètica. 
Contesta el Sr. Rovira que l’increment està lligat a la posada en marxa de més 
equipament, especialment el de la nova escola d’hosteleria. 
 
El Sr. Serrano agraeix l’exposició entenedora i àmplia efectuada pel Sr. Rovira i per la 
Sra. Calderón. 
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3 - Donar compte de l’adjudicació i formalització del procediment obert relatiu al 
contracte de subministrament de material higiènic i de neteja (expedient 11/2018). 

 
El Consell resta assabentat de la proposta següent: 
 
“Vist que GRAMEIMPULS, S.A. necessitava contractar el subministrament de material 
higiènic i de neteja. 
 
Vist que GRAMEIMPULS, S.A. va complir amb les exigències de publicitat mitjançant 
publicació de l’anunci de licitació i dels Plecs reguladors en el Perfil del Contractant de 
l’entitat en data 11 de gener de 2019, donant un termini fins el dia 28 de gener de 2019 
perquè les licitadores poguessin presentar les seves ofertes. 
 
Vist que dins del termini que s’ha fet referència, van presentar proposició les següents 
empreses licitadores: 
 
 - LOT 1: Material fungible: 

• “QUÍMICA FÁCIL, S.L.” 

• “JUAN CARLOS ABELENDA GONZÁLEZ” 
 

- LOT 2: Productes químics: 

• “QUÍMICA FÁCIL, S.L.” 

• “JABONERA DISTRIBUCIONES ECOLÓGICAS, S.L.” 
 
Vist que en data 19 de febrer de 2019, la secretària de la Mesa de contractació va 
estendre acta en la que es procedia a la suma total de les puntuacions i es classificaven 
les ofertes, tot proposant a l’empresa QUÍMICA FÁCIL, S.L. com adjudicatària del 
contracte. 
 
Vist que en data 12 de març de 2019, el Gerent i la Consellera Delegada de 
GRAMEIMPULS, S.A., com a òrgan de contractació competent per raó de la quantia, 
van acordar adjudicar el contracte de subministrament de material higiènic i de neteja 
(expedient 11/2018) a l’empresa QUÍMICA FÁCIL, S.L., per un import màxim de 
27.917,18 € (IVA exclòs) pel Lot 1 i un import màxim de 6.988,66 € (IVA exclòs) pel Lot 
2, i un termini d’execució de dos (2) anys des de la signatura del contracte, amb la 
possibilitat de prorrogar dos anys més. 
 
I vist que en data 14 de març de 2019, GRAMEIMPULS, S.A. i l’empresa QUÍMICA 
FÁCIL, S.L. van formalitzar el contracte de subministrament de material higiènic i de 
neteja (expedient 11/2018). 
 
Per tot això, el President de GRAMEIMPULS, S.A. proposa al Consell d’Administració: 
 
Únic - Donar compte de l’adjudicació i formalització del contracte de subministrament 
de material higiènic i de neteja (expedient 11/2018) a l’empresa QUÍMICA FÁCIL, S.L.” 
 
 
* Presenta el punt el gerent. 
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4 - Donar compte de l’adjudicació i formalització del procediment obert relatiu al 
contracte del servei de consultoria per dissenyar, executar i avaluar un programa 
de dinamització del sector de la restauració a Santa Coloma de Gramenet 
(expedient 13/2018). 

 
El Consell resta assabentat de la proposta següent: 
 
“Vist que GRAMEIMPULS, S.A. necessitava contractar el servei de consultoria per 
dissenyar, executar i avaluar un programa de dinamització del sector de la restauració a 
Santa Coloma de Gramenet. 
 
Vist que GRAMEIMPULS, S.A. va complir amb les exigències de publicitat mitjançant 
publicació de l’anunci de licitació i dels Plecs reguladors en el Perfil del Contractant de 
l’entitat en data 10 de gener de 2019, donant un termini fins el dia 25 de gener de 2019 
perquè les licitadores poguessin presentar les seves ofertes. 
 
Vist que dins del termini que s’ha fet referència, van presentar proposició les següents 
empreses licitadores: 
 

• “D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A.” 

• “KPMG ASESORES, S.L.” 

• “TEA CEGOS, S.A.” 

• “FOCALIZZA, ASSISTÈNCIA COMERCIAL I MÀRQUETING, S.L.” 
 
Vist que en data 13 de febrer de 2019, la secretària de la Mesa de contractació va 
estendre acta en la que es procedia a la suma total de les puntuacions i es classificaven 
les ofertes, tot proposant a l’empresa FOCALIZZA, ASSISTÈNCIA COMERCIAL I 
MÀRQUETING, S.L. com adjudicatària del contracte. 
 
Vist que en data 28 de febrer de 2019, el Gerent i la Consellera Delegada de 
GRAMEIMPULS, S.A., com a òrgan de contractació competent per raó de la quantia, 
van acordar adjudicar el contracte del servei de consultoria per dissenyar, executar i 
avaluar un programa de dinamització del sector de la restauració a Santa Coloma de 
Gramenet (expedient 13/2018), a l’empresa FOCALIZZA, ASSISTÈNCIA COMERCIAL I 
MÀRQUETING, S.L., per un import màxim de 51.925,00 €, IVA exclòs, i un termini 
d’execució fins a 31 de desembre de 2019 des de l’endemà de la signatura del 
contracte. 
 
I vist que en data 5 de març de 2019, GRAMEIMPULS, S.A. i l’empresa FOCALIZZA, 
ASSISTÈNCIA COMERCIAL I MÀRQUETING, S.L. van formalitzar el contracte del 
servei de consultoria per dissenyar, executar i avaluar un programa de dinamització del 
sector de la restauració a Santa Coloma de Gramenet (expedient 13/2018). 
 
Per tot això, el President de GRAMEIMPULS, S.A. proposa al Consell d’Administració: 
 
Únic.- Donar compte de l’adjudicació i formalització del contracte del servei de 
consultoria per dissenyar, executar i avaluar un programa de dinamització del sector de 
la restauració a Santa Coloma de Gramenet (expedient 13/2018) a l’empresa 
FOCALIZZA, ASSISTÈNCIA COMERCIAL I MÀRQUETING, S.L.2” 
 
 
* Introdueix l’assumpte el Sr. Rovira. 
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5 - Donar compte de l’adjudicació i formalització del procediment obert relatiu al 
contracte del servei d’experts docents relatius a les accions de formació 
professional per a l’ocupació, adreçades prioritàriament a persones treballadores 
desocupades (2 lots del FOAP 2018) (expedient 1/2019). 

 
El Consell resta assabentat de la proposta següent: 
 
“Vist que GRAMEIMPULS, S.A. necessitava contractar el servei d'experts docents 
relatius a les accions de formació professional per a l'ocupació, adreçades 
prioritàriament a persones treballadores desocupades (2 LOTS FOAP 2018). 
 
Vist que aquesta contractació es va realitzar mitjançant procediment obert que es va 
dividir en 2 lots. 
 
Vist que GRAMEIMPULS, S.A. va complir amb les exigències de publicitat mitjançant 
publicació de l’anunci de licitació i dels Plecs reguladors en el Perfil del Contractant de 
l’entitat en data 22 de gener de 2019, donant un termini fins el dia 6 de febrer de 2019 
perquè les licitadores poguessin presentar les seves ofertes als diferents lots. 
 
Vist que dins del termini que s’ha fet referència, van presentar proposicions les persones 
següents als diferents LOTS: 
 

LOT 1: Experts docents per realitzar la Formació Professionalitzadora i la Tutoria 
de les Pràctiques en empreses de l'Especialitat Formativa IMAR0108 (UF0413: 
Organització i execució del muntatge d’instal·lacions frigorífiques; UF0415: 
Prevenció de riscos i gestió mediambiental en instal·lacions frigorífiques; 
UF0416: Manteniment preventiu d’instal·lacions frigorífiques) "Muntatge i 
Manteniment d’instal·lacions frigorífiques (Nivell 2). 2 cursos": 

  
- DAVID BONFILL BORREGO 

 
LOT 2: Experts docents per realitzar la Formació Professionalitzadora de 
l'Especialitat Formativa IMAR0208 (UF0414: Posada en marxa i regulació 
d’instal·lacions frigorífiques; UF0417: Manteniment correctiu d’instal·lacions 
frigorífiques) "Muntatge i Manteniment d’instal·lacions frigorífiques (Nivell 2). 2 
cursos": 

  
 - FRANCISCO CANET BERMUDO 
 
Vist que en data 19 de febrer de 2019, la secretària de la Mesa de contractació va 
estendre acta en la que es procedia a la suma total de les puntuacions i classificava les 
ofertes presentades per cada lot, tot proposant a les persones adjudicatàries del 
contracte que havien presentat les millors ofertes en termes de relació qualitat-preu. 
 
Vist que en data 27 de febrer de 2019, el Gerent i la Consellera Delegada de 
GRAMEIMPULS, S.A., actuant com a òrgan de contractació per raó de la quantia, van 
acordar adjudicar els diferents lots del contracte del servei d'experts docents relatius a 
les accions de formació professional per a l'ocupació, adreçades prioritàriament a 
persones treballadores desocupades (2 LOTS DEL FOAP 2018). 
 
I vist que en data 5 de març de 2019, GRAMEIMPULS, S.A. va formalitzar el contracte 
del LOT 1 amb l’expert docent DAVID BONFILL BORREGO i del LOT 2 amb l’expert 
docent FRANCISCO CANET BERMUDO del servei d'experts docents relatius a les 
accions de formació professional per a l'ocupació, adreçades prioritàriament a persones 
treballadores desocupades (2 LOTS FOAP 2018) (expedient 1/2019). 
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Per tot això, el President de GRAMEIMPULS, S.A. proposa al Consell d’Administració: 
 
Únic - Donar compte de l’adjudicació i formalització del contracte del servei d'experts 
docents relatius a les accions de formació professional per a l'ocupació, adreçades 
prioritàriament a persones treballadores desocupades (2 lots del FOAP 2018) (expedient 
1/2019).” 
 
* Explica la proposta el gerent. 
 
 
 

Precs i Preguntes 

 
 
La Sra. Duarte reclama accés a l’expedient del procés per a la selecció dels serenos, la seva 
fitxa de funcions, còpia dels seus contractes i les partides pressupostàries afectades. Se l’indica 
que la petició serà remesa a l’ajuntament que és a qui competeix respondre les peticions 
formulades. 
 
El president del Consell, Sr. Serrano, en tractar-se previsiblement de l’última reunió operativa 
del mandat, manifesta l’agraïment als i les consellers i conselleres per la seva dedicació i 
aportacions constructives; així com al personal de la societat i directius, que durant aquest 
període han contribuït a atendre situacions molt delicades de la ciutadania. Clou destacant la 
importància de l’activitat que es desenvolupa i, en especial l’impuls que ha rebut tot el 
relacionat amb Torribera. Demana es traslladi aquest reconeixement al conjunt de la plantilla. 
 
 
 
 
 La Presidència, aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta. EN DONO FE. 
 
 

El president  
 
 
 
 
 
 
 

Esteve Serrano Ortín 

El secretari 
 
 
 
 
 
 
 

Fco. Javier Ezquiaga Terrazas 
 
 
 
 


