Àrea de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació
Regidoria d’Educació i Ocupació

ENCÀRREC A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A
L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL DE VILANOVA I LA GELTRÚ
PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL
DE PERSONES AMB MALALTIES MENTALS” PER UN VALOR DE SUBVENCIÓ
DE 41.202,46.- EUROS
Vilanova i la Geltrú, en la data que consta a la signatura electrònica.
REUNITS
D’una part, la senyora OLGA ARNAU SANABRA, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú,
per Acord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió extraordinària de
data 15 de juny de 2019, de constitució del Consistori del Mandat Corporatiu 20192023.
I d’una altra part, la senyora MARIA MERCÈ MATEO OLIVARES, vicepresidenta de
l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), en virtut del Decret de la Presidència
de l’IMET núm. 230-2019 de data 28 d’agost de 2019 de delegació de competències.
EXPOSEN
I.

Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener
de 2021, va aprovar el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de
Barcelona i el seu règim regulador, dins del Pla de concertació Xarxa de Governs
Locals 2020-2023.

II.

Que l’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i gestió
dels fons de prestació, en els quals s’especifica que es concediran pel
procediment de concessió directa amb concurrència (article 5.6) i que no
requeriran de sol·licitud (article 11.1).

III. Que en el Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 20202023 s’inclou el fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb
malalties mentals”, per mitjà del qual es dona suport econòmic a les actuacions
desenvolupades per les oficines tècniques laborals (OTL), amb l’objectiu de
facilitar la inserció laboral de persones amb un diagnòstic acreditat de trastorn de
salut mental, preferent ment en el mercat ordinari, o bé la millora de la seva
ocupació.
IV. Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 24 de
febrer de 2022 va aprovar la concessió del fons de prestació “Integració
sociolaboral de persones amb malalties mentals”, en el marc del Catàleg
2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, atorgant a
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú una subvenció de 41.202,46.- €, amb codi
22/Y/316563.
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V. Que per acord de Ple de data 7 de juliol de 2008, es constitueix l’Institut
Municipal d’Educació i Treball (IMET) com organisme autònom de caràcter
administratiu de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que, com a ens instrumental
depenent de l’Ajuntament, es va constituir de conformitat a allò que disposen els
articles 85.2.A) b) i 85 bis de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local
7/1985, de 2 d’abril per a la gestió directa dels serveis públics d’educació,
formació i treball.
VI. Atès que l’IMET porta causa i desenvolupa les polítiques actives d’educació i
ocupació, caldrà que la Junta de Govern Local de Vilanova i la Geltrú faci
l’encàrrec corresponent de gestió a l’IMET del recurs econòmic INTEGRACIÓ
SOCIOLABORAL DE PERSONES AMB MALALTIES MENTALS 2022, per un
valor de subvenció de 41.202,46.- EUROS.
VII. Atès que l’Institut Municipal d’Educació i Treball disposa de mitjans propis per al
desenvolupament d’aquest encàrrec i compta amb una àmplia experiència en la
realització de projectes en els àmbits esmentats en els punts anteriors.
VIII. Que és voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú encarregar a l’Institut
Municipal d’Educació i Treball, en la seva condició de mitjà propi, la gestió del
recurs econòmic INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL DE PERSONES AMB
MALALTIES MENTALS 2022, per un valor de subvenció de 41.202,46.- EUROS.
IX. Que aquest encàrrec, formulat de conformitat amb l’establert a l’article 32 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, no té la
consideració de contracte.
X. Que ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament capacitat suficient per
a l’atorgament del present document i convenen la celebració d’aquest encàrrec
a un mitjà propi personificat, que es regirà per les següents:
PRESCRIPCIONS
PRIMERA.- Objecte de l’encàrrec
L’objecte del present encàrrec és la gestió per part de l’Institut Municipal d’Educació i
Treball del recurs econòmic INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL DE PERSONES AMB
MALALTIES MENTALS 2022.
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú serà propietari dels documents resultants del
present encàrrec, disposant de tots els drets inherents que li siguin d’aplicació, inclòs
el dret de modificació i/o publicació posterior.
Aquest encàrrec no suposa cessió de titularitat de les competències ni dels elements
substantius del seu exercici.
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SEGONA.- Contraprestació
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú satisfarà a l’Institut Municipal d’Educació i Treball
la quantitat màxima de 41.202,46.- EUROS, en el moment en que l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú rebi la subvenció de la Diputació de Barcelona i depenent de les
necessitats de tresoreria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
TERCERA.- Execució
L’execució d’aquest fons de prestació serà anual, essent el seu període entre el dia 1
de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022.
QUARTA.- Termini de justificació
Justificació voluntària, fins al 15 de novembre de 2022.
Justificació final, del 2 de gener de 2023 al 30 d’abril de 2023.
CINQUENA - L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per
entitats públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat,
no pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que
correspongui.
Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i
d’altres administracions.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest encàrrec per duplicat en el
lloc i la data esmentats a l’encapçalament.

OLGA ARNAU SANABRA

MARIA MERCÈ MATEO OLIVARES

Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú

Vicepresidenta de l’IMET
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