L’ACORD MARC PER L’HOMOLOGACIÓ DEL SERVEI D’EXPERTS DOCENTS
PER IMPARTIR ELS CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL FOAP 20212022
SUBVENCIONATS
PEL
SOC,
SUBJECTE
A
REGULACIÓ
HARMONITZADA, EXPEDIENT 8/2021
Santa Coloma de Gramenet, a data de signatura.

REUNITS
D’una part, l’empresa municipal GRAMEIMPULS, SA, amb NIF A59058008, i domicili a
efectes de comunicacions al carrer Rafael Casanova núm. 40 de Santa Coloma de
Gramenet. Representada en aquest acte, de manera mancomunada, pel Sr. IGNASI
ROVIRA I RIERA, que actua en la seva condició de Director Tècnic de la societat, de
la societat, d’acord amb l’escriptura de compliment d’acords socials autoritzada pel
Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, Sr. Ignacio Díaz de Aguilar de Rois, el dia 9
de febrer de 2022, amb el núm. 361 del seu protocol; i per la Sra. ANA MARÍA
MUÑOZ MARTÍNEZ, que actua en la seva condició de Consellera Delegada de la
societat, d’acord amb l’escriptura de compliment d’acords socials autoritzada pel Notari
de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, Sr. Ignacio Díaz de Aguilar de Rois, el dia 5 de
març de 2020, amb el núm. 898 del seu protocol.
I de l’altra, MÒNICA CHAMORRO AIRA, major d’edat, amb DNI --- i domicili al carrer --, que actua en nom propi i fent ús del seu dret.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la competència, capacitat legal i
solvència necessàries per obligar-se per mitjà del present contracte, donant la més
plena conformitat a tots els seus termes, i a tal efecte,

MANIFESTEN
I. Que en data 3 de novembre de 2021, l’òrgan de contractació competent per raó de la
quantia, va aprovar l’expedient, el plec de clàusules administratives particulars i el plec
de prescripcions tècniques de l’acord marc per l’homologació del servei d’experts
docents per impartir els cursos de formació ocupacional FOAP 2021-2022, expedient
8/2021.
II. Que en data 9 de febrer de 2022, el Director Tècnic i la Consellera Delegada de
GRAMEIMPULS, SA, com a òrgan de contractació, van adjudicar 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 l’homologació del
d’experts docents per impartir els cursos de formació ocupacional FOAP 2021-2022,
(expedient 8/2021), a les persones que es detallen en l’acord d’adjudicació, el qual va
ser notificat i publicat al Perfil de contractant de GRAMEIMPULS, SA.
III. Que l’acord marc esmentat té com objectiu principal homologar als experts docents
que podran realitzar les formacions impartides per GRAMEIMPULS, SA en el sector de
la formació ocupacional i fixar les condicions generals d’adjudicació, execució i
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obligacions a què han d’ajustar-se els encàrrecs que es formalitzin en base a aquest
Acord marc.
En virtut de l’anterior i en compliment d’allò que estableix l’article 153 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel 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, ambdues parts procedeixen a la
formalització del present contracte de conformitat amb les següents

CLÀUSULES
PRIMERA.- Que amb aquest document les parts signants formalitzen l’acord marc per
l’homologació del servei d’experts docents per impartir els cursos de formació
ocupacional FOAP 2021-2022 subvencionats pel SOC (expedient 8/2021). En
particular, GRAMEIMPULS, SA podrà subscriure contractes derivats amb la persona
MÒNICA CHAMORRO AIRA en els LOTS 4, 39, 41, 42, 43, 44, 45 i 46 que es
compromet a l’execució d’aquest contracte d’acord amb els documents següents, que
es consideren documents contractuals i als quals presta la seva conformitat:
- Plec de clàusules administratives particulars.
- Plec de prescripcions tècniques.
- A les especificacions contingudes a la proposició de la contractista.
SEGONA.- Les determinacions específiques d’aquest contracte són:
a) Objecte:
- LOT 4. "Experts docents de Creació i gestió de microempreses
(MF1792_2)".
- LOT 39. "Experts docents de Seguretat, higiene i protecció ambiental".
-LOT
41."Experts docents d’Inserció
mediambiental i igualtat de gènere".

laboral,

sensibilització

- LOT 42. "Experts docents de prevenció de riscos laborals i d’inserció
laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere".
- LOT 43. "Experts docents d’Accions bàsiques davant la COVID-19 en
Turisme i Hostaleria".
- LOT 44. "Experts docents d’Alfabetització informàtica: Informàtica i
Internet".
- LOT 45. "Experts docents de Creació i gestió de la Marca Personal i
Xarxes Socials a la Recerca d'Ocupació".
- LOT 46. "Experts docents d’Internet, xarxes Socials i dispositius
digitals".
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b) Preu màxim establert:

- LOT 4. "Experts docents de Creació i gestió de microempreses
(MF1792_2)": 35 €/h formació.
- LOT 39. "Experts docents de Seguretat, higiene i protecció ambiental":
35 €/h formació.
-LOT
41."Experts docents
d’Inserció laboral,
mediambiental i igualtat de gènere": 30 €/h formació.

sensibilització

- LOT 42. "Experts docents de prevenció de riscos laborals i d’inserció
laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere": 30 €/h
formació.
- LOT 43. "Experts docents d’Accions bàsiques davant la COVID-19 en
Turisme i Hostaleria": 30 €/h formació.
- LOT 44. "Experts docents d’Alfabetització informàtica: Informàtica i
Internet": 30 €/h formació.
- LOT 45. "Experts docents de Creació i gestió de la Marca Personal i
Xarxes Socials a la Recerca d'Ocupació": 30 €/h formació.
- LOT 46. "Experts docents d’Internet, xarxes Socials i dispositius
digitals": 30 €/h formació.

TERCERA.- La vigència del present Acord marc, de conformitat amb el que estableix
la clàusula sisena del Plec de Clàusules Administratives Particulars, serà de dos (2)
anys, a comptar des de l’inici de la prestació del servei, previst el dia de l’adjudicació
del contracte corresponent, a comptar des de la data que consti en el document
d’adjudicació.
QUARTA.- En tot allò que no estigui estipulat expressament en aquest document
s’estarà a allò que disposa el Plec de clàusules administratives particulars i en la resta
de documents contractuals i, en general, en les normes aplicables a la contractació
pública.
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I perquè consti i en prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, ambdues
parts el signen, a un sol efecte, a la ciutat i data indicades en l’encapçalament.

Per GRAMEIMPULS, SA

Per MÒNICA CHAMORRO AIRA

Ignasi Rovira i Riera
Director Tècnic

Experta docent

Ana Maria Muñoz Martínez
Consellera Delegada
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