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Secretaria General JE/sp

Assumpte

Nomenament de Gerent de la societat municipal GRAMEPARK, S.A.

Per resolució de la presidència de la societat municipal GRAMEPARK,S.A., número 1/2020, de 9 de
gener, de la qual es va donar compte al Consell d’Administració en sessió de 14 de gener, es van
aprovar les Bases reguladores per a la provisió del lloc de treball de gerent de l’empresa, i es va
iniciar el procés de publicació de bases i convocatòria.
En el desenvolupament del procés de provisió es van presentar 8 persones interessades. D’acord
amb les Bases de la convocatòria, han hagut 3 fases: prova de català (amb el suport del Consorci per
a la Normalització Lingüística); avaluació curricular i psicològica de les persones candidates; i fase
d’entrevistes (en aquesta i en la fase anterior, amb la col·laboració de psicòlegs especialitzats.
En la tercera i última sessió, el dia 11 de març de 2020, la Comissió de Selecció, atès el
desenvolupament de l’última prova de la fase d’entrevistes, la personal davant la Comissió, amb els
dos candidats que havien superat les anteriors, va acordar, per unanimitat, declarar que el candidat
més idoni per al lloc de treball de gerent de la societat GRAMEPARK, S.A., era el Sr. Miquel
Bagudanch Gené, per la qual cosa va proposar el seu nomenament, tot remetent l’acord al Consell
d’Administració per tal que aquest, en el seu cas, l’elevi a la Junta General, òrgan al que
estatutàriament correspon la decisió final.
El Consell d’Administració de la societat, en sessió telemàtica de 29 d’abril, ha acordat:
PRIMER.- Assumir l’acord de la Comissió de Selecció per a la provisió del lloc de treball de gerent de
la societat, pres en sessió del dia 11 de març de 2020, i proposar el nomenament del Sr. Miquel
Bagudanch Gené.
SEGON.- Elevar l’acord anterior a l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per tal
que, en el seu cas, en la seva doble condició d’Alcaldessa i de Presidenta de la Junta General de la
societat, realitzi el nomenament proposat, sense perjudici de la posterior ratificació per part del Ple de
l’Ajuntament, constituït en Junta General de la societat.”
Altrament, s’ha de tenir en compte, d’una banda, que la situació actual d’emergència de salut pública,
ocasionada pel virus COVID-19, exigeix que GRAMEPARK,S.A., com a empresa pública que
desenvolupa importants tasques, encomanades per l’ajuntament, directament relacionades amb les
mesures a aplicar per a pal·liar els efectes de la crisi, essencialment en els àmbits de l’habitatge i de
la pobresa energètica, recomana poder disposar de la seva plantilla al complert i en especial en el
vèrtex directiu, la gerència. De l’altra banda, cal tenir en compte que tot i que la normativa per al
període transitori de l’estat d’alarma permet (article 40 del RD-L 8/2020, de 17 de març, de mesures
urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19), sessions per
videoconferència del òrgans de govern i administració de les societats mercantils, la Junta General de
GRAMEPARK, S.A., està conformada pel Ple de l’Ajuntament que, per raons de prudència davant les
limitacions tècniques de les videoconferències, encara no preveu la seva convocatòria telemàtica per
a temes de gestió ordinària de caràcter decisori (el Ple telemàtic convocat per al dilluns 4 de maig,
tractarà exclusivament temes de posicionament institucional i de control a l’equip de govern), sense
que sigui possible la presencial.

També s’ha d’esmentar com a referència important que la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures
fiscals, financeres, administratives i del sector públic, publicada en el DOGC de 30 d’abril de 2020,
que entrarà en vigor l’1 de maig de 2020, ha modificat l’article 306 de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, en el sentit de què el personal directiu municipal, que fins ara era competència
del Ple de l’ajuntament, passa a ser competència de la presidència de l’entitat local, tot donant
compte al Ple.
Consegüentment, per poder facilitar la més ràpida incorporació del nou gerent, es considera
necessària la resolució del procediment per aquesta alcaldia, a la qui correspon també,
estatutàriament, la presidència de la Junta General, per tal que en aquesta doble condició i a
l’empara de les atribucions que li confereix l’article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, per adoptar en casos de greu risc d’infortuni públic les mesures
necessàries i adequades, donant compte immediata al Ple, realitzi el nomenament de nou gerent de
la societat.
És per això que HE RESOLT:
PRIMER.- NOMENAR el Sr. Miquel Bagudanch Gené com a gerent de la societat municipal
GRAMEPARK, S.A., amb efectes del dia 4 de maig de 2020, i amb el règim jurídic corresponent al
contracte laboral d’alta direcció regulat al RD 1382/1985, i amb la durada i la resta de condicions que
figuren en les Bases de la Convocatòria per a la provisió del lloc de treball i a la normativa aplicable.
SEGON.- Sense perjudici de la seva immediata eficàcia, aquesta resolució es sotmetrà a la ratificació
per part del Ple de l’Ajuntament, constituït en Junta General de la societat.
TERCER.- Aquesta resolució serà publicada al BOPB, al DOGC, i al tauler d’edictes dels webs de
l’ajuntament i de l’empresa municipal.
L'Alcaldessa

En dono fe,
El Secretari
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