Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació
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 PROJECTE PATI OBERT PER UN IMPORT DE 5.500,00 EUROS
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.

Durant l’any 2010 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú enceta el projecte Pati Obert,
impulsat pel Servei d’Educació i les Regidories d’Esports, Joventut, Participació
Ciutadana i Convivència de l’Ajuntament de Vilanova.

II.

En el document Acord de col·laboració entre l’IMET, i els centres educatius l’Arjau,
Ginesta, Llebetx, Ítaca i Canigó i les corresponents AVV o AMPA/AFA es fa constar la
col·laboració en el projecte de les regidories d’Esports, Participació, Infància i
Joventut, Convivència i Equitat.

III.

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.

IV.

Que l’IMET porta causa i desenvolupa les polítiques actives d’educació i ocupació.

V.

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
projecte Pati Obert per un import de 5.500,00 – EUROS, per al període de gener a
desembre de 2022. Aquesta quantitat anirà a càrrec de les partides:
-

1.375,00€ a càrrec de la partida 33.3410.2260900 Calendari activitats i programes esportius. Regidoria d’Esports
1.375,00€ a càrrec de la partida 08,3272,2269901 Civisme i Espai públic. Regidoria de Convivència i Equitat
1.375,00€ a càrrec de la partida 09.3278.2279902 Infància. Regidoria de Infància i Joventut
1.375,00€ a càrrec de la partida 06.9240.2269900 Accions de Participació. Regidoria de Participació i Cooperació

VI.

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.

VII.

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.

VIII. 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:
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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 projecte Pati Obert.
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 cinc mil cinc-cents euros (5.500,00€) corresponent al pagament del
Pati Obert, període de gener a desembre de 2022. Aquesta quantitat anirà a càrrec de les
partides:
-

1.375,00€ a càrrec de la partida 33.3410.2260900 Calendari activitats i programes esportius, de la Regidoria d’Esports
1.375,00€ a càrrec de la partida 08,3272,2269901 Civisme i Espai públic, de la Regidoria de Convivència i Equitat
1.375,00€ a càrrec de la partida 09.3278.2279902 Infància, de la Regidoria de Infància i Joventut
1.375,00€ a càrrec de la partida 06,9240,2269900 Accions de Participació de la Regidoria de Participació i Cooperació

TERCERA.- Execució
L’execució d’aquest fons de prestació serà (ANUAL), essent el seu període entre l’1 de gener al
31 de desembre de 2022.

OLGA ARNAU I SANABRA
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú

MARIA MERCÈ MATEO I OLIVARES
Vicepresidenta de l’Institut Municipal
d’Educació i Treball

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

