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ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE GRAMEIMPULS SA 
 
 
 
 

 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.  4/2019 
Caràcter: ordinari 
Data: 27 de setembre de 2019 
Horari: de 12.30 a 13.05 h 
Lloc:  Can Xiquet 
 
 
Presidenta: 
 
Blanca Padrós Amat 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Bárbara Ferrer Escobar 
Ana Ma Muñoz Martínez 
Fernando Hernández Baena 
Nicolasa Villena Córdoba 
Mireia González Sáez 
Maribel Cárdenas Jiménez 
Pedro Cano Moreno 
María Duarte Aparicio 
Jonatan Fornés Martínez 
Samuel Núñez Amela 
 
 
Secretari: Francisco Javier Ezquiaga Terrazas 
 
 
Altres assistents: 
 
Ignasi Rovira Riera, gerent 
 
 
S'ha excusat d'assistir-hi: 
 
Esteve Serrano Ortín [Delega en la presidència] 
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Ordre del dia i desenvolupament de la sessió 
 
En tractar-se de la primera sessió desprès de la renovació de la Corporació local i del propi 
Consell d’Administració, la seva presidenta, Sra. Blanca Padrós, dóna la benvinguda als nous 
consellers i conselleres. 
 
  
1 - Aprovar les facultats de la presidenta del Consell d’Administració. 
 
Per majoria amb 9 vots a favor i 3 abstencions dels 12 consellers/conselleres presents o 
representats/representades, el que significa la s’obté la majoria qualificada de les 2/3 parts que 
exigeix l’article 21.3 dels Estatuts de la Societat, s’aprova la proposta d’acord següent: 
 
“Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, actuant en la seva condició 
de Junta General de la societat, de data 23 de juny de 1989, pel qual es va constituir la societat 
privada municipal GRAMEIMPULS, S.A. 
 
Vist que amb motiu de les eleccions municipals celebrades el 26 de maig d’enguany, s’ha 
constituït la nova Corporació municipal resultant del procés electoral, raó per la qual s’ha 
procedit a la renovació dels membres del Consell d’Administració de GRAMEIMPULS, S.A. 
 
Vist el Decret de nomenament, efectuat per l’Alcaldia-Presidència per resolució número 
7304/2019, de data 12 de juliol de 2019, de conformitat amb l’article 17 dels estatuts socials, 
pel qual es nomena presidenta del Consell d’Administració de GRAMEIMPULS, S.A., la Sra. 
Blanca Padrós Amat. 
 
Vist que es considera convenient l’atribució de determinades facultats a la presidenta del 
Consell d’Administració, per tal de dotar de més agilitat la gestió i funcionament de la societat. 
 
Vist que, de conformitat amb l’article 21, punt 3r, dels estatuts socials de la societat 
GRAMEIMPULS, S.A., el Consell d’Administració podrà delegar les facultats enumerades en el 
segon apartat d’aquest article en la Presidència del Consell d’Administració. 
 
Per tot això, la presidenta de GRAMEIMPULS, S.A. proposa al Consell d’Administració: 
 
Únic - Aprovar la delegació en la presidenta del Consell d’Administració, Sra. Blanca Padrós 
Amat, les següents facultats: 
 

a) Executar i fer complir els acords del Consell d’Administració. 
 
b) Representar la societat davant de terceres persones, físiques o jurídiques, i de 
qualsevol organisme o entitat, pública o privada. 
 
c) Elevar a escriptura pública els acords del Consell d’Administració. 
 
d) L’elaboració dels pressupostos de l’empresa per a l’exercici o exercicis 
següents. 
 
e) Impulsar el Pla Estratègic de la societat. 
 
f) Elaborar el Pla d’actuació anual, i si s’escau els plans de negoci de la societat 
 
g) Sol·licitar, justificar, i acceptar en nom de la societat tota classe de subvencions 
que s’atorguin a la societat sense limitació de quantia. 
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h) Conferir i revocar poders a persones determinades, amplis i generals per a 
supòsits concrets o per  regir determinades branques del negoci social. Acordar el que 
consideri convenient sobre l’exercici de les accions i dels drets de la societat davant de 
qualsevol jurisdicció, autoritat i administració. Nomenar lletrats/des i procuradors/es a 
aquests efectes. 

 
 

Voten a favor S’abstenen 
 

Blanca Padrós Amat María Duarte Aparicio 
Bárbara Ferrer Escobar Jonatan Fornés Martínez 
Ana Ma Muñoz Martínez  Samuel Núñez Amela 
Fernando Hernández Baena  
Nicolasa Villena Córdoba  
Esteve Serrano Ortín [Delegació de Vot]  
Mireia González Sáez  
Maribel Cárdenas Jiménez  
Pedro Cano Moreno  

 
 
 
 
 
2 - Aprovar el nomenament de persones conselleres delegades i aprovació de llurs 
facultats. 
 
Per majoria amb 9 vots a favor i 3 abstencions dels 12 consellers/conselleres presents o 
representats/representades, el que significa la s’obté la majoria qualificada de les 2/3 parts que 
exigeix l’article 21.3 dels Estatuts de la Societat, s’aprova la proposta d’acord següent: 
 
“Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, actuant en la seva condició 
de Junta General de la societat, de data 23 de juny de 1989, pel qual es va constituir la societat 
privada municipal GRAMEIMPULS, S.A. 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet del dia 15 de juliol de 2019, 
pel qual es va procedir a la renovació dels membres del Consell d’Administració de la societat 
GRAMEIMPULS, S.A., amb motiu de les eleccions municipals celebrades en data 26 de maig 
de 2019, i a la vista de la vinculació d’alguns consellers/es al manteniment de la seva condició 
com a regidors/es de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 
 
Vist que, de conformitat amb l’article 21, punt 3r, dels estatuts socials de GRAMEIMPULS, S.A., 
el Consell d’Administració pot delegar total o parcialment en un o més consellers/es, que 
actuaran sota el nom de consellers/es delegats/des, les facultats enumerades en el segon 
apartat d’aquest article. 
 
Per tot això, la presidenta de GRAMEIMPULS, S.A. proposa al Consell d’Administració: 
 
Primer - Nomenar persones conselleres delegades de la societat: 
 

- Sra. Ana María Muñoz Martínez 
- Sr. Fernando Hernández Baena 

 
Segon.- Aprovar la delegació en cadascuna de les persones conselleres delegades, subjecte 
a mandat i de conformitat amb el estatuts socials, les facultats següents: 
 

a) Executar i fer complir els acords del Consell d’Administració. 
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b) Representar la Societat davant de terceres persones, físiques o jurídiques, i de 

qualsevol organisme o entitat, pública o privada. 
 
c) Dirigir i inspeccionar els serveis de la Societat. 
 
d) Contractar, nomenar, ascendir, suspendre, sancionar i acomiadar el personal de la 

societat i fixar-ne els sous i les gratificacions que siguin procedents a proposta de la 
gerència. 

 
e) La contractació d’obres, despeses, assegurances, serveis i el lloguer de béns mobles i 

immobles fins a un límit de quinze mil euros per cada pagament o operació. 
 
f) Obrir comptes corrents, disposar-ne mitjançant reintegraments especials, fins a un límit 

de quinze mil euros. 
 
g) Lliurar, endossar, negociar, acceptar fins a un límit de quinze mil euros, lletres de canvi, 

pagarés a l’ordre, talons o xecs de comptes corrents o de crèdit i efectes de comerç en 
general. Protestar els esmentats documents sense cap limitació. 

 
h) Formalitzar i cancel·lar contractes de caixes de lloguer, tant en entitats públiques com 

en privades, que podrà obrir ell/a mateix/a. 
 
i) Disposar dels saldos dels comptes de crèdits i girar-los fins a un límit de quinze mil 

euros. 
 
j) Acceptar avals i garanties que s’atorguen per tercers a favor de la Societat, a fi de 

respondre de les seves pròpies obligacions. 
 
k) Exercir les facultats descrites en l’apartat f) de l’article 21 dels Estatuts socials, fins a la 

quantitat de quinze mil euros, i que són: “Dur la signatura i actuar en nom de la Societat 
en tota mena d’operacions bancàries, obertura de comptes corrents, disposar-ne, 
intervenir en lletres de canvi com a lliurador, acceptador, avalador, endossant, 
endossatari o tenidor, contractar crèdits, amb garantia o sense, modificar-los o 
cancel·lar-los, fer transferències de fons, rendes de crèdits o valors mitjançat qualsevol 
procediment de gir o moviment de diner; aprovar saldos de comptes, saldar, restituir i 
retirar dipòsit o fiances, compondre comptes, formalitzar canvis, etc., i tot allò 
realitzable tant amb el Banc d’Espanya i la Banca oficial, com a entitats bancàries  
privades i qualsevol organisme de l’Administració de l’Estat”. 

 
l) Comparèixer davant de Notari/a a fi d’elevar a escriptura pública les compravendes o 

cessions de drets i immobles, que siguin prèviament acordades pels òrgans 
competents de la Societat, sens perjudici de l’exercici de les seves pròpies facultats. 

 
m) Sol·licitar, justificar, acceptar i cobrar tota classe de subvencions que s’atorguin a la 

Societat sense limitació de quantia. 
 
n) Autoritzar i efectuar el pagament de la nòmina, liquidació de la despesa social del 

personal, així com la liquidació d’impostos i devolució de sobrants de subvencions 
sense limitació de quantia. 

 
o) Les facultats e), f) i i) de quinze mil euros en endavant, s’exerciran mancomunadament 

entre les dues persones conselleres delegades, o bé, entre una de les persones 
conselleres delegades i el/la Gerent, tot donant compte al Consell d’Administració en la 
propera sessió pel que fa a les despeses superiors a trenta mil euros. 
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p) Ordenar pagaments fins a quinze mil euros. Per quantitats superiors s’haurà d’exercir 
mancomunadament entre les dues persones conselleres delegades, o bé, entre una de 
les persones conselleres delegades i el/la Gerent. 

 
 

Voten a favor S’abstenen 
 

Blanca Padrós Amat María Duarte Aparicio 
Bárbara Ferrer Escobar Jonatan Fornés Martínez 
Ana Ma Muñoz Martínez  Samuel Núñez Amela 
Fernando Hernández Baena  
Nicolasa Villena Córdoba  
Esteve Serrano Ortín [Delegació de Vot]  
Mireia González Sáez  
Maribel Cárdenas Jiménez  
Pedro Cano Moreno  
 
 
 
 
3 - Aprovar el pressupost i el pla d’actuació de l’exercici 2020. 
 
Per majoria absoluta, amb 9 vots a favor i 3 abstencions dels/de les 12 consellers/conselleres 
presents o representats/representades, s’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, abans del dia 15 de setembre de cada any, 
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. 
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Per tot això, la Presidenta de GRAMEIMPULS, S.A. proposa al Consell d’Administració: 
 
Primer - Aprovar els estats d’ingressos i despeses de GRAMEIMPULS, SA per a l’any 2020, 
segons el resum següent: 
 
 
ESTAT D’INGRESSOS: 
 

 
 
 
 
 
 

 
ESTAT DE DESPESES: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segon - Aprovar el Pla d’Actuació de GRAMEIMPULS, S.A. per a l’any 2020. 
 
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 Jonatan Fornés Martínez 
Ana Ma Muñoz Martínez  Samuel Núñez Amela 
Fernando Hernández Baena  
Nicolasa Villena Córdoba  
Esteve Serrano Ortín [Delegació de Vot  
Mireia González Sáez  
Maribel Cárdenas Jiménez  
Pedro Cano Moreno  
 
 
* Introdueix el punt el gerent, Sr. Ignasi Rovira. Fa una exposició detallada de la documentació 
que ha estat lliurada als assistents, en especial dels criteris per a l’elaboració del pressupost 
2020. 
 
El Sr. Fornés valora positivament la tasca desenvolupada per la societat en el foment de 
l’ocupació. 
 
 
 
 
 

Prestació de serveis 746.276,59 € 
Subvencions 10.355.256,08 € 
Subvencions de capital 115.603,45 € 

TOTAL INGRESSOS 11.217.136,12 € 

Compres 469.375,20 € 
Serveis exteriors 1.292.250,00 €  
Tributs 37.500,00 € 
Despeses de personal 9.162.510,92 € 
Despeses financeres 500,00 € 
Dotacions  amortitzacions 255.000,00 € 

TOTAL DESPESES 11.217.136,12 € 
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4 - Donar compte de l’acord d’aprovació de l’increment addicional de les retribucions del 
0,25% dels/les treballadors/es de GRAMEIMPULS, S.A., amb efectes des de l’1 de juliol 
de 2019. 
 
El consell resta assabentat de la proposta següent: 
 
“Vist l’article 3.Dos del Reial decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, en el qual s’estableix 
que en l’any 2019, les retribucions del personal al servei del sector públic poden experimentar, 
a més d’un increment global fins al 2,25 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 
2018, un increment addicional del 0,25 per cent, amb efectes de l’1 de juliol de 2019, si 
l’increment del Producte Interior Brut (en endavant PIB) assoleix o supera el 2,5 per cent. 
 
Vist que l’Institut Nacional d’Estadística, amb data 5 de juny de 2019, va certificar la tassa de 
variació del PIB de 2018 respecte a 2017 en un 2,58 per cent, xifra que fa preceptiva l’aplicació 
de la revaloració variable del 0,25 per cent en la retribució del personal públic. 
 
Vist que el Consell de Ministres de data 21 de juny de 2019, va aprovar l’increment addicional 
del 0,25 per cent de les retribucions del personal al servei del sector públic. 
 
Vist l’acord signat a proposició del gerent amb la consellera delegada i el president de 
GRAMEIMPULS S.A., amb data 2 de juliol de 2019, pel qual s’acorda: aprovar l’increment 
addicional de les retribucions del 0,25 per cent, amb efectes des de l’1 de juliol de 2019, de les 
persones treballadores de GRAMEIMPULS, S.A. en compliment del que assenyala el Reial 
decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en la matèria de 
retribucions en l’àmbit del sector públic, i de l’acord del Consell de Ministres de data 21 de juny 
de 2019, tot donant compte d’aquest acord d’aprovació al Consell d’Administració en la propera 
sessió que es celebri en l’any 2019.  
 
Per tot això, la presidenta de GRAMEIMPULS, S.A. proposa al Consell d’Administració: 
 
Únic - Donar compte de l’acord d’aprovació de l’increment addicional de les retribucions del 
0,25 per cent, amb efectes des de l’1 de juliol de 2019, de les persones treballadores de 
GRAMEIMPULS, en compliment del que assenyala el Reial decret-llei 24/2018, de 21 de 
desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en la matèria de retribucions en l’àmbit del 
sector públic i de l’acord del Consell de Ministres de data 21 de juny de 2019.” 
 
* Presenta el punt el gerent. 
 
 
 
5 - Aprovar destinar els fons addicionals corresponents al 0,3% de la massa salarial a la 
millora de la productivitat com a complement salarial vinculat al rendiment i al 
desenvolupament professional en el lloc de treball. 
 
El consell, per unanimitat dels/ de les dels/de les 12 consellers/conselleres presents o 
representats/representades, aprova la proposta d’acord següent: 
 
“Vist l’article 3.Dos del Reial decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (en endavant RDL 
24/2018), en el qual s’estableix que en l’any 2019, es podrà autoritzar un increment addicional 
del 0,25 per cent de la massa salarial per a, entre altres mesures, la implantació de plans o 
projectes de millora de la productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre 
llocs amb funcions equiparables, l’homologació de complements de destí o l’aportació a plans 
de pensions. En les administracions i resta d’entitats del sector públic definides en aquest 
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article en situació de superàvit pressupostari en l’exercici 2018, aquest increment addicional 
podrà assolir el 0,3 per cent. 
 
Vist l’acord signat en taula de negociació entre els representants de GRAMEIMPULS, S.A. i els 
representants del Comitè d’Empresa, amb data 13 de setembre de 2019, pel qual s’acorda: 
destinar els fons addicionals corresponents al 0,3 % de la massa salarial, més la diferència 
positiva entre les masses salarials de 2018 i 2019, d’acord amb els límits establerts al RDL 
24/2018, a la millora de la productivitat com a complement salarial vinculat al rendiment i al 
desenvolupament professional en el lloc de treball, condicionant aquest acord a l’aprovació del 
mateix per part del Consell d’administració de GRAMEIMPULS, S.A. 
 
Per tot això, la presidenta de GRAMEIMPULS, S.A. proposa al Consell d’Administració: 
 
Únic - Aprovar l’acord entre GRAMEIMPULS, S.A. i el Comitè d’Empresa, de data 13 de 
setembre de 2019, en relació a destinar els fons addicionals corresponents al 0,3% de la massa 
salarial, més la diferència positiva entre les masses salarials de 2018 i 2019, a la millora de la 
productivitat com a complement salarial vinculat al rendiment i al desenvolupament professional 
en el lloc de treball, complint amb el que assenyala el Reial decret-llei 24/2018, de 21 de 
desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en la matèria de retribucions en l’àmbit del 
sector públic.” 
 
 
* Introdueix el punt el Sr. Rovira. En resposta a una pregunta del Sr. Fornés, indica que totes 
les seccions sindicals van donar suport a l’acord. 
 
 
 
6 - Donar compte de l’adjudicació del procediment obert relatiu a l’acord marc per 
l’homologació del servei d’experts docents per impartir els cursos de formació 
ocupacional subvencionats pel SOC inclosos en l’acord marc per la formació de 
l’hostaleria i el turisme pels anys 2019-2020 (expedient 3/2019). 
 
El consell resta assabentat de la proposta següent: 
 
“Vist que GRAMEIMPULS, S.A. necessitava contractar un acord marc per a la posterior 
contractació dels serveis d’experts docents per impartir els cursos de formació ocupacional que 
organitza GRAMEIMPULS, S.A. pertanyents al sector de l’hostaleria i el turisme pels anys 
2019-2020. 
 
Vist que aquesta contractació es va realitzar mitjançant procediment obert que es va dividir en 
9 lots, segons el tipus d’especialitat del sector de la restauració. 
 
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 de contractant de l’entitat 
en data 21 de juny de 2019, donant un termini fins el dia 8 de juliol de 2019 perquè les 
licitadores poguessin presentar les seves ofertes als diferents lots. 
 
Vist que en data 11 de juliol 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. 
 
Vist que en el LOT 3 “experts docents en anglès”, no es va presentar cap oferta, quedant 
aquest lot sense poder-se adjudicar. 
 
Vist que en data 12 de juliol de 2019, la consellera delegada i el gerent de GRAMEIMPULS, 
S.A., actuant com a òrgan de contractació per raó de la quantia, van acordar adjudicar tots els 
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altres lots de l’acord marc esmentat, homologant els experts docents següents (expedient 
3/2019): 
 

o LOT 1. Experts docents en Cuina: 
 

 SERGI ARA CABALLERIA: PUNTUACIÓ TOTAL: 95 punts 
 

 EDUARD CERRO RODERO: PUNTUACIÓ TOTAL: 88 punts 
 

 PABLO DÍAZ ULLATE: PUNTUACIÓ TOTAL: 85 punts 
 

o LOT 2. Experts docents en Servei de Restaurant, Bar i Cafeteria: 
 

 VÍCTOR ARRIAGA FUNDAZURI: PUNTUACIÓ TOTAL: 97 punts 
 

 SUSANA TOLOSANA CHECA: PUNTUACIÓ TOTAL: 88 punts 
 

 JUAN LUIS GÓMEZ CONDE: PUNTUACIÓ TOTAL: 80,1 punts 
 

o LOT 4. Experts docents en Sommelieria: 
 

 PEDRO CASADO GARCIA: PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts 
 

 FRANCISCO CORDERO ARCOS: PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts 
 

 JUAN LUIS GÓMEZ CONDE: PUNTUACIÓ TOTAL: 76,77 punts 
 

o LOT 5. Experts docents en Direcció i Gestió de Restaurant, Bar i Cafeteria: 
 

 VÍCTOR ARRIAGA FUNDAZURI: PUNTUACIÓ TOTAL: 97 punts 
 

 JAUME COLILLAS TRAVESET: PUNTUACIÓ TOTAL: 88,18 punts 
 

o LOT 6. Experts docents en Seguretat i Higiene: 
 

 MONICA CHAMORRO AIRA: PUNTUACIÓ TOTAL: 85,79 punts 
 

 SONIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ: PUNTUACIÓ TOTAL: 71,38 punts 
 

o LOT 7. Experts docents en Formació Complementària (igualtat de gènere, medi 
ambient i orientació laboral): 

 
 MONICA CHAMORRO AIRA: PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts 

 
 SONIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ: PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts 

 
 SUSANA TOLOSANA CHECA: PUNTUACIÓ TOTAL: 64 punts 

 
o LOT 8. Experts docents en Prevenció de Riscos: 

 
 MONICA CHAMORRO AIRA: PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts 

 
 SONIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ: PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts 

 
o LOT 9. Experts docents en Mòduls de Pràctiques professionals no laborals: 
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 MONICA CHAMORRO AIRA: PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts 
 

 SONIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ: PUNTUACIÓ TOTAL: 92 punts 
 

 SUSANA TOLOSANA CHECA: PUNTUACIÓ TOTAL: 86 punts 
 

 EDUARD CERRO RODERO: PUNTUACIÓ TOTAL: 78 punts 
 

 VÍCTOR ARRIAGA FUNDAZURI: PUNTUACIÓ TOTAL: 76 punts 
 

 JAUME COLILLAS TRAVESET: PUNTUACIÓ TOTAL: 72 punts 
 

 SERGI ARA CABALLERIA: PUNTUACIÓ TOTAL: 71 punts 
 

 PABLO DÍAZ ULLATE: PUNTUACIÓ TOTAL: 60 punts 
 
Per tot això, la presidenta de GRAMEIMPULS, S.A. proposa al Consell d’Administració: 
 
Únic - Donar compte de l’adjudicació del procediment obert relatiu a l’acord marc per 
l’homologació del servei d’experts docents per impartir els cursos de formació ocupacional 
subvencionats pel SOC inclosos en l’acord marc per la formació de l’hostaleria i el turisme pels 
anys 2019-2020 (expedient 3/2019).” 
 
 
* Introdueix el punt el Sr. Rovira.  
 
El Sr. Fornés expressa preocupació per un sistema de selecció que afavoreix les ofertes amb 
preu/hora més reduït. Respon el Sr. Rovira que la proposta econòmica dels licitadors té una 
incidència reduïda en el procés de valoració. Apunta també que es licitaran més  cursos per la 
qual cosa els interessats tindran més oportunitats. El Sr. Fornés demana que, en qualsevol cas, 
en aquest àmbit de la contractació es procuri evitar la “subhasta de preus”. 
 
 
 
7 - Donar compte del compliment de l’execució pressupostària del 1r i 2n trimestre de 
l’exercici 2019. 
 
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 UE). 
 
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, 
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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 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, 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 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 primer i segon trimestre del 2019. 
 
Per tot això, la Presidenta de GRAMEIMPULS, S.A. proposa al Consell d’Administració: 
 
Únic - Donar compte del compliment de l’execució pressupostària del primer i segon 
trimestre de l’exercici 2019. 
 
* Explica el punt el gerent. La Sra. Duarte demana a què correspon la sanció de 607,85 €. El 
Sr. Rovira es compromet a facilitar una resposta per escrit. [El dia 1 d’octubre el Sr. Rovira fa 
arribar als consellers i conselleres la informació següent: “Inicialment  l’impost de societats de 
l’exercici 2017 disposava de bases negatives pendents de compensació , i per tant durant l’any 
2018 no s’havia de fer pagaments a compte. L’Agència Tributària va notificar a la societat la no 
deducció de la provisió comptable de desmantellament (trasllat i tancament d’equipaments 
formatius cap el nou edifici de l’antic Hospital de l’Esperit Sant) de l’exercici 2016, per entendre 
que era una anticipació a la despesa real que es produirà a l’any 2020. D’aquesta manera les 
bases negatives de l’exercici 2017 van ser absorbides, i per tant generaven una obligació de 
pagament a compte de l’impost de Societats en el 2018”.] 
 
 
 
8 - Donar compte de l’informe derivat de l’aplicació de la Llei de lluita contra la morositat 
del primer i segon trimestre de l’exercici 2019, 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 que s’incompleixin els terminis. 
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Vist que GRAMEIMPULS SA, mitjançant ofici ha lliurat al tresorer de l’Ajuntament la informació 
corresponent als terminis de pagament de les obligacions, corresponents al primer i segon 
trimestre de l’exercici 2019. 
 
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). 
- 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 primer i segon 
trimestre de 2019, pel que fa a les operacions comercials portades a terme per l’empresa 
GRAMEIMPULS, S.A. 
 
* Introdueix el punt el Sr. Rovira. 
 
 
 
Precs i Preguntes 
 
La Sra. María Duarte demana poder disposar d’una còpia de l’informe d’impacte econòmic del 
Rock Festival de 2019, en el cas de què ho hagi de preparar GRAMEIMPULS, S.A. 
 
Respon el Sr. Rovira que el servei municipal de Cultura no ha efectuat cap encàrrec a la 
societat per a l’elaboració d’aquest estudi per a l’any 2019. 
 
 
 
 La Presidència, aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta. EN DONO FE. 
 
 

La presidenta  
 
 
 
 
 
 
 

Blanca Padrós Amat 

El secretari 
 
 
 
 
 
 
 

Fco. Javier Ezquiaga Terrazas 
 
 
 
 
 


