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Identificació de l’expedient
Núm.Exp.: 269/2022/eAJT

COM A SECRETARI GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ,
CERTIFICO: Que, a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta
corresponent, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en la sessió del dia 29 de març
de 2022, va adoptar per unanimitat l'acord següent:
13. Treball IMET.
Número: 269/2022/eAJT.
Aprovar l'acceptació del fons de prestació INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL DE
PERSONES AMB MALALTIES MENTALS 2022 de la Diputació de Barcelona i encàrrec a
mitjà propi a l'IMET
Relació de fets
I.

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 20202023.

II.

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.

En el Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023
s’inclou el fons “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.

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.

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.

Fonaments de dret
I.

Llei Reguladora de les Bases de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril.

II.

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

III.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
Administracions Públiques.

IV.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

V.

Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.

VI.

Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona de l’any 2021.

VII.

En virtut de les competències delegades per l’alcaldessa a la Junta de Govern Local
mitjançant decret 3545 de data 25 de juny de 2019 publicat en el BOPB de data 3 de
juliol de 2019.

del

Procediment

Administratiu

Comú

de

les
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ACORD
PRIMER.- ACCEPTAR l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de
data 24 de febrer de 2022, en el qual s’aprova la concessió del fons de prestació
“Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, amb codificació
22/Y/316563, així com la concessió del recurs econòmic de QUARANTA-UN MIL DOSCENTS DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS 41.202,46.- € a l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.
SEGON. ENCARREGAR A MITJÀ PROPI de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú a
l’Institut Municipal d’Educació i Treball la gestió del recurs econòmic “Integració
sociolaboral de persones amb malalties mentals”, per un valor de subvenció de
41.202,46.-EUROS, amb el text que s’adjunta :
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, a 8 de març de 2022.
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 2019-2023.
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.
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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
2020-2023 s’inclou el fons “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.
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.
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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.
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.
Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en
la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

Document electrònic
Número de validació: 14157604001166135215

Educació i Treball

TERCER.- 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.
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’Institut Municipal d’Educació i Treball i a la
Diputació de Barcelona.
CINQUÈ.- PUBLICAR aquest encàrrec a mitjà propi al perfil del contractant de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
SISÈ.- PEU DE RECURS
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i de
conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents
recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 15
dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant,
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2 de la Llei 19/2017 lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar del dia següent a la recepció de la
seva notificació.
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent
a la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat
amb els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi
pertinent.
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I perquè consti, expedeixo aquest certificat, de conformitat amb l'establert a l'art. 206 del
ROFRJ de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, amb el vistiplau de
l'alcaldessa-presidenta, a Vilanova i la Geltrú.

Secretari accidental

L'alcaldessa

Joan Manel Ferrera Izquierdo

Olga Arnau Sanabra
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