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ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA

Identificació de la sessió:
Núm. 4/2017
Caràcter: ordinari
Data: 29 de setembre de 2017
Horari: de 12:15 a 12:55 h
Lloc: ERESC (Escola Restauració, Pavelló Canigó del recinte Torribera)

President:
Esteve Serrano Ortín

Hi assisteixen:
Lidia Montero Cos
Ana Muñoz Martínez
Gemma Bellvehí Oliver
Pedro Luis Cano Moreno
Luis Javier Fuentes Muñoz
Azucena Laura Rodera Feliz
Manuel Onieva Rodríguez
Laia Muñoz Aldana

Secretari: Francisco Javier Ezquiaga Terrazas

Altres assistents:
Ignasi Rovira Riera, gerent
Ascensión Calderón Pedrosa, cap de Promoció de l’Ocupació

S'ha excusat d'assistir-hi:
Mireia González Sáez [delega el vot en la presidència]
Anna María Pérez Rodríguez
Maria Duarte Aparicio
Alexandra Sevilla Oliveras
Jordi Ventura Pujol
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Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
1 - Aprovació de l'acta número 3/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 13 de
juliol de 2017.
Per unanimitat dels consellers presents i representats, s’aprova l’acta 3/2017 corresponent a la
sessió ordinària del dia 13 de juliol de 2017.

2 - Aprovar el pressupost i el pla d’actuació de l’exercici 2018.
Per majoria, amb 8 vots a favor i 1 abstenció dels consellers presents o representats, s’aprova
la proposta d’acord següent:
“Vist l’article 162 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant,
TRLRHL), així com la secció 2ª del Reial Decret 500/1190, 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:
“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, SA.
Per tot això, el President de Grameimpuls, SA, proposa al Consell d’Administració:
Primer - Aprovar els estats d’ingressos i despeses de Grameimpuls, SA, per a l’any 2018,
segons el resum següent:
ESTAT D’INGRESSOS:

Prestacions de serveis
Subvencions
Subvencions de capital

559.812,20 €
9.354.099,21 €
68.242,01 €
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TOTAL INGRESSOS:

9.982.153,42 €

ESTAT DE DESPESES:

Compres
Serveis exteriors
Tributs
Despeses de personal
Despeses financeres
Dotacions per amortització

548.611,87 €
1.219.650,00 €
5.000,00 €
8.043.391,55 €
500,00 €
165.000,00 €

TOTAL DESPESES:

9.982.153,42 €

Segon - Aprovar el Pla d’Actuació de Grameimpuls, SA, per a l’any 2018.
Tercer - Remetre la previsió anterior aprovada a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet.”

Voten a favor:
Esteve Serrano Ortín
Lidia Montero Cos
Ana Muñoz Martínez
Gemma Bellvehí Oliver
Pedro Luis Cano Moreno
Luis Javier Fuentes Muñoz
Manuel Onieva Rodríguez
Laia Muñoz Aldana
S’abstenen:
Azucena Laura Rodera Feliz

* El president, Sr. Esteve Serrano, indica que la proposta és continuista; que busca afavorir als
col·lectius més vulnerables (majors de 45 anys, joves exclosos ...); i facilitar la recerca de feina.
Ressalta com a novetat l’increment de l’aportació municipal, motivat per l’entrada en activitat de
l’Escola de Restauració “Canigó” i per les necessitats de cofinançament derivades de la gestió
de les subvencions.
* El gerent, Sr. Rovira indica que no han estat incloses les subvencions demanades però no
confirmades. Tot seguit fa una detallada exposició dels aspectes principals dels criteris
d’elaboració del pressupost 2018.
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3 - Donar compte de l’adjudicació i formalització del contracte del subministrament del
material d’electricitat i fontaneria per cobrir les necessitats de l’empresa Grameimpuls,
SA, per a la realització de cursos formatius.
El Consell resta assabentat de la proposta d’acord següent:
“Vist que Grameimpuls, SA, necessitava contractar el subministrament del material d’electricitat
i fontaneria per cobrir les necessitats de l’empresa, per a la realització de cursos formatius.
Vist que en data 9 de maig de 2017, Grameimpuls, SA, va emetre un informe, de conformitat
amb la legislació vigent, relatiu a l’inici d’un procediment negociat amb publicitat com a
conseqüència que s’havia publicat prèviament la mateixa licitació per procediment obert i
aquesta havia quedat deserta, perquè no s’havia pogut adjudicar a cap de les empreses
licitadores presentades degut a que les seves ofertes econòmiques incloïen preus unitaris per
sobre dels previstos en els plec que regien la licitació.
Vist que Grameimpuls, SA, va complir amb les exigències de publicitat de l’article 191.c) del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), mitjançant publicació de l’anunci de licitació en el Perfil
del Contractant de l’entitat, integrat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya en data 30 de maig de 2017, donant un termini fins el dia 15 de juny
de 2017 perquè els licitadors poguessin presentar les seves ofertes.
Vist que dins del termini que s’ha fet referència, van presentar proposicions les següents
empreses licitadores:
- COMERCIAL ELECTRICA DEL LLOBREGAT, S.A.
- ELECTRICIDAD R. PUERTA, S.A.
- ABC BADALONA SUBMINISTRAMENTS ELÈCTRICS, S.L.
- SUBMINISTRADORA DEL VALLÈS, S.A.

Vist que en data 21 de juliol de 2017, la Mesa de Contractació va estendre acta en la que es
procedia a la suma total de les puntuacions, resultant l’empresa ELECTRICIDAD R. PUERTA, SA,
l’oferta econòmica més avantatjosa.
Vist que en data 26 de juliol de 2017, el Gerent i la Consellera Delegada de Grameimpuls, SA,
van acordar adjudicar el contracte de subministrament del material d’electricitat i fontaneria per
cobrir les necessitats de l’empresa Grameimpuls, SA, per a la realització de cursos formatius
(expedient 3/2017) a l’empresa ELECTRICIDAD R. PUERTA, SA, per un import màxim de
NORANTA-SIS MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO
(96.185,76 €), IVA exclòs, i un termini d’execució de dos anys des de la signatura del contracte.

I vist que en data 27 de juliol de 2017, Grameimpuls, SA, i l’empresa ELECTRICIDAD R. PUERTA,
SA, han formalitzat el contracte de subministrament de material d’electricitat i fontaneria per
cobrir les necessitats de l’empresa GRAMEIMPULS, SA, per a la realització de cursos formatius.
Per tot això, el President de Grameimpuls, SA, proposa al Consell d’Administració:
Únic - Donar compte de l’adjudicació i formalització del contracte de subministrament de
material d’electricitat i fontaneria per cobrir les necessitats de l’empresa Grameimpuls, SA, per a
la realització de cursos formatius a l’empresa ELECTRICIDAD R. PUERTA, SA.”

* Presenta el punt el Sr. Rovira, tot fent notar que es va fer arribar la convocatòria de la mesa
de contractació als membres del Consell d’Administració.
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4 - Donar compte de l’informe derivat de l’aplicació de la Llei de lluita contra la morositat
del 2n trimestre de l’exercici 2017, pel que fa a les operacions comercials.
El Consell resta assabentat de la proposta d’acord 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.
Vista la disposició addicional tercera, de la llei 15/2010 de 5 de juliol, 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, de 5 de juliol, 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 que s’incompleixin els terminis.
Vist que Grameimpuls SA, mitjançant Ofici ha lliurat a la Tresorera de l’Ajuntament la informació
corresponent als terminis de pagament de les obligacions, corresponents al segon trimestre de
l’exercici 2017.
Vist que els terminis de pagament indicats en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per als
poders adjudicadors del Sector Públic corresponen a 30 dies a partir del 2013.
I vist que els informes derivats de la Llei de lluita contra la morositat presentats per
Grameimpuls, SA, recullen les dades referents als:
-

períodes mitjans de pagament (PMP)
períodes mitjans pendents de pagament (PMPP)

Per tot això, el President de Grameimpuls, SA, proposa al Consell d’Administració:
Únic - Donar compte de l’informe derivat de l’aplicació de la Llei de lluita contra la morositat
del segon trimestre de 2017, pel que fa a les operacions comercials portades a terme per
l’empresa Grameimpuls, SA.”

* Introdueix la proposta el gerent.

5 - Donar compte del compliment de l’execució pressupostària del 2n trimestre de
l’exercici 2017.
El Consell resta assabentat de la proposta d’acord 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.
Vist que l’esmentada ordre estableix l’obligació de comunicar la informació dels pressupostos
de les Entitats Locals, així com del seu seguiment.
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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.
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 i Administracions Públiques.
Vistes les obligacions de subministrament d’informació en l’àmbit de les Corporacions Locals a
les que 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 2017 i per
últim l’actualització de la Capacitat / Necessitat de finançament seguint les normes del Sistema
Europeu de Comptes i el Detall de les despeses finançades amb fons de la U.E.
I vist que l’empresa municipal ha lliurat a la Intervenció del nostre Ajuntament la informació
corresponent a l’execució pressupostària del segon trimestre del 2017.
Per tot això, el President de Grameimpuls, SA, proposa al Consell d’Administració:
Únic - Donar compte del compliment de l’execució pressupostària del segon trimestre de
2017.”

* Presenta 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.

El president

El secretari

Esteve Serrano Ortín

Fco. Javier Ezquiaga Terrazas
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