
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

DE LA SOCIETAT MERCANTIL GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA 
 
 
 
 
Acta nº 12 de 30 de novembre de 2021. 
 
 
 
Caldes de Montbui, a 30 de novembre de 2021. 

 
Essent les 11:00 hores, es celebra sessió extraordinària el Consell d'Administració de la 
companyia mercantil ",GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS, SA” (GMSSA) mitjançant 
convocatòria prèvia dels Consellers, havent-se observat tots els requisits i terminis que 
s´estableixen als Estatuts socials. 
 
 
Assisteixen a l'inici de la sessió: 
 
Jaume Mauri i Sala (president, regidor i 2n tinent d’alcalde)  
Jordi Martin Forns (conseller, regidor i 4t tinent d’alcalde)  
David Través Ambrosio (conseller, regidor i 3r tinent d’alcalde)  
Jordi Pagès i Martínez (conseller, arquitecte tècnic municipal)  
Joan Busquets i Xambó (conseller, cap de l'Àrea de SS.TT) 
David Sánchez Hidalgo (secretari) 
Jaume Francisco i Sans (gerent)  
 
Actua com a President el Sr. JAUME MAURI I SALA i com a Secretari -no Conseller el 
Sr. DAVID SANCHEZ HIDALGO, constant l'exercici actual dels seus càrrecs. 

 
El Sr. President, considerant vàlidament constituït el Consell al concórrer a l'inici de 
la sessió la totalitat dels components del Consell d´Administració (l'Art. 246.2 del 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital,exigeix la concurrència --presents o 
representats--de la majoria dels membres del Consell), i sense cap oposició per part 
dels assistents, va declarar oberta la sessió. 
 
L'esmentat quòrum legal es va mantenir durant tota la sessió. 
 
La sessió es va desenvolupar seguint l'Ordre del Dia expressat en la convocatòria que 
era el següent: 
 
01. APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A GMSSA. 
 
02. APROVAR L’ACTA DE 30 DE NOVEMBRE DE 2021. 
 
 
 
 
 
 



01. Aprovar l’adjudicació del subministrament elèctric a GMSSA, aprovat per 
l’Ajuntament de Caldes a l’Acord de contractació del Subministrament d’energia 
elèctrica dels serveis, instal·lacions i dependències de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui i de l’empresa municipal Gestió Municipal de Serveis SA. GMSSA 
(exp.1326/2021). 
 
El 30 de novembre de 2021, l’Ajuntament de Caldes ha aprovat l’expedient 1326/2021 
relatiu a la contractació del contracte de subministrament elèctric a l’Ajuntament de 
Caldes i a l’empresa municipal GMSSA, que s’adjunta. 
 
A la Proposta d’Acord, diu:  
 
 
Tercer. Adjudicar a Electra Caldense Energia SA, els lots número 1 i 3 del contracte de 
subministrament d'energia elèctrica a Gestió Municipal de Serveis SA, pels preus 
següents: 
 

LOT1 0,184009 117.134,13 euros

LOT3 0,177245 84.101,56 euros

PREU TERME ENERGIA 

(PMP)

LOTS GMSSA

 
 
Condicionar aquest acord a l'aprovació per part de Gestió Municipal de Serveis SA 
(GMSSA ) d'aquesta adjudicació. 
 
 
Aquest Acord està condicionat a l’aprovació del mateix per part de GMSSA. 
 
Es fa constar que GMSSA disposa de la dotació pressupostària suficient als exercicis 
2021 i 2022 per respondre econòmicament a les adjudicacions aprovades. 
 
És per tot el que s’ha exposat, que es proposa al Consell que acordi; 
 
Primer. Aprovar l’adjudicació del subministrament elèctric que consta a l’expedient 
1326/2021 aprovat per l’Ajuntament de Caldes, següent: 
 
Tercer. Adjudicar a Electra Caldense Energia SA, els lots número 1 i 3 del contracte de 
subministrament d'energia elèctrica a Gestió Municipal de Serveis SA, pels preus 
següents: 
 
 

LOT1 0,184009 117.134,13 euros

LOT3 0,177245 84.101,56 euros

PREU TERME ENERGIA 

(PMP)

LOTS GMSSA

 
 
Condicionar aquest acord a l'aprovació per part de Gestió Municipal de Serveis SA 
(GMSSA ) d'aquesta adjudicació. 
 
 
Segon. Trametre aquest acord a l’Ajuntament de Caldes. 
 



Tercer. Autoritzar al gerent de GMSSA per a la signatura de la documentació derivada 
d’aquesta contractació. 
 
 
Seguidament es vota la proposta i s’acorda per UNANIMITAT, amb els cinc (5) vots a 
favor dels cinc (5) membres del Consell assistents a la reunió. 
 
 
02. Aprovar l’acta de 30 de novembre de 2021. 
 
S’aixeca acta de la reunió de 30 de novembre de 2021 i s’aprova per UNANIMITAT dels 
presents, amb els cinc (5) vots a favor dels cinc (5) membres del Consell assistents a la 
reunió. 
 
i no havent-hi cap més tema a tractar, a les 12.00 hores, el Sr. President dona per 
finalitzada la reunió. 
 
 
El secretari de GMSSA     El president de GMSSA 
 
 
 
 
 
 
David Sánchez Hidalgo     Jaume Mauri i Sala  
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