SEC/SCC/mcsa/ Acta JGL 28/01/2019
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT

2/2019/JGL
A C T A
de la sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Molins de Rei que es dugué a terme el dia 28 de gener de 2019.
A la Vila de Molins de Rei, a les 09:15 hores del dia 28 de gener de 2019 es reuneix en
la Sala de sessions de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, la Junta de Govern
Local de la Corporació, en sessió ordinària sota la presidència de l’Alcalde Sr. JOAN
RAMON CASALS I MATA i amb l’assistència de la secretària, SRA. SANDRA
CASTELLTORT I CLARAMUNT que certifica.
Hi assisteixen els Regidors i Regidores que tot seguit s’esmenten, que han estat
convocats en temps i forma, d’acord amb allò que disposen els arts. 80 i 81 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), aprovat
pel RD 2568/1986, de 28 de novembre:
Joan Ramon Casals Mata
Silvia Guillen Navarro
Ramon Sanchez Gil
Carles Ros Figueras
Asier Bayona Garcia

President
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor

CDC
ERC
CDC
CUP
CUP

Regidora
Regidor

CDC
ERC

Excusen la seva absència els regidors:
Ma Carme Madorell Colomina
Marc Rebula Pujol
Sandra Castelltort Claramunt

L’Alcalde declara oberta la sessió a les 09:15 hores, després de comprovar la
Secretària que existeix el quòrum que exigeix l’art. 113.1 c) del ROF per a la vàlida
constitució de la Junta de Govern Local.
Es passa tot seguit al debat i votació dels assumptes inclosos a l’ordre del dia que
s’han adjuntat a la convocatòria, del 24.01.2019 d’aquesta sessió de la Junta de
Govern Local, número 2/2019/JGL.
ORDRE DEL DIA
A – ASSUMPTES A DECIDIR
1.- Ratificació, si s’escau, de la declaració d’urgència de la sessió extraordinària
i urgent.
Tot seguit l’Alcalde pren la paraula per explicar als membres de la Junta de Govern
que el motiu de la convocatòria extraordinària i urgent de la present sessió és degut a
que la Diputació de Barcelona ha establert una data concreta per aceptar la subvenció
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del “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020” sent aquesta el
31 de gener de 2019, segons l’informe de 23 de gener de 2019 del Cap de Negociat
de Promoció Econòmica i de la Cap de Negociat d’Empresa.
Sotmesa a votació la proposta de declaració d’urgència de la sessió, en compliment
del que disposa l’article 79 del RD 2568/86, és aprovada per unanimitat
dels membres presents.
2. Ocupació. Expedient núm. 1/2019/SUBAJ.
Acceptació de la subvenció del “Programa Complementari de millora de
l’ocupabilitat 2019-2020”, del seu règim regulador i de la concessió d’ajuts, en el
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
En data 3 de gener de 2019, amb registre d’entrada 2019000120, s’ha rebut dictamen
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 29 de novembre de 2018
amb número de registre 561 sobre “Aprovar el Programa complementari de millora de
l’ocupabilitat 2019-2020, el seu règim regulador i la concessió d’ajuts, en el marc del
Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
L’aprovació del “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020”
implicar renovar, un any més, el compromís de la Diputació de Barcelona de prestar
suport als governs locals en la generació de nova ocupació, tot donant continuïtat al
recolzament que ha vingut prestant en aquesta matèria en el marc de diferents
Programes complementaris.
En aquest sentit, es preveu la concessió d’ajuts econòmics adreçats al desplegament
de plans locals d’ocupació, per a la formació de persones aturades i per a afavorir que
les empreses i entitats empresarials contractin persones aturades a través d’ajuts a la
contractació.
Atès que al segon acord de la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona de
9 de novembre de 2018, s’aprova el règim regulador del “Programa complementari de
millora de l’ocupabilitat 2019-2020”.
Atès que a l’article 2 del règim de regulador del Programa complementari s’estableixen
les següents dues línies de suport:
1.- Línia de suport a la millora de l’ocupabilitat (línia 1): Aquesta línia té per finalitat
donar suport als ens locals per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació,
tant de forma preventiva com pal·liativa. Per això es preveu contribuir al finançament
de plans locals d’ocupació, per a la formació de persones aturades i també per afavorir
la contractació laboral a les empreses privades, tot en el marc de tres modalitats:
a) Modalitat de suport als plans locals d’ocupació: Aquesta modalitat té per
finalitat la contractació laboral i/o nomenament interí de persones aturades o
desocupades, d’acord amb la definició de persona aturada inclosa en el
present programa, tot contribuint al desplegament de polítiques actives
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d’ocupació tot fomentant el desplegament dels Plans locals d’ocupació arreu
del territori de la demarcació.
L’objecte d’aquesta modalitat és fomentar la contractació directa de persones en
situació d’atur per part de les administracions públiques locals. Amb aquesta modalitat
de suport:
-

Es pretén millorar l’ocupabilitat de les persones aturades a través
dels desenvolupament d’una activat laboral en el sector públic.

-

Es pot afavorir la contractació de determinats col·lectius en funció de
les característiques de cada territori.

-

Es permet cobrir necessitats de l’ens local per que fa a la prestació
dels serveis públics.

b) Modalitat de suport a la formació: Aquesta modalitat té per objecte garantir la
formació adequada a les persones aturades, d’acord amb la definició de
persona aturada inclosa en el present programa. D’aquesta manera es cerca
millorar qualitativament el currículum de les persones aturades, capacitant-les
per a la cerca
de feina i afavorir, d’aquesta manera, la seva integració i
manteniment en el mercat de treball. Així mateix, amb aquesta major
capacitació de les persones aturades es pretén que, un cop contractades,
contribueixin en major mesura a donar resposta efectiva a les necessitat de les
empreses fent-les també més competitives. Els beneficiaris d’aquesta formació
són persones aturades o persones que hagin participant, o participin, d’alguna
de les modalitat d’aquest programa complementari.
c) Modalitat d’ajuts a les contractació laboral: La finalitat d’aquesta modalitat és
fomentar la contractació, per part de les empreses, de persones aturades,
d’acord amb la definició de persona aturada inclosa en el present programa.
Amb aquest objecte, a través d’aquesta modalitat, els ens locals destinataris
podran concedir ajuts a la contractació. En aquest sentit, es preveu que els ens
destinataris impulsin processos i convocatòries orientades a concedir ajuts a
les empreses per afavorir la integració al món laboral de persones aturades i a
garantir la seva permanència.
2.- Línia de suport a la millora de l’ocupabilitat per a petits municipis (línia 2), per a
municipis de fins a 1.000 habitants.
Atès que a l’article 12 del règim regulador del Programa complementari s’estableixen
les despeses elegibles per a cadascuna de les modalitat de la línia 1:
Línia 1 de suport a la millora de l’ocupabilitat segons la modalitat:
DESPESA ELEGIBLE
MODALITAT

CAPÍTOL 1

CAPÍTOL 2

CAPÍTOL 4
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DESPESA ELEGIBLE
MODALITAT

CAPÍTOL 1

CAPÍTOL 2

CAPÍTOL 4

Suport als plans locals d’ocupació

SÍ

NO

SÍ
(En
el
cas
d’executar-se via un
ens instrumental o
dependent de l’ens
destinatari)

Suport a la formació

SÍ

SÍ

SÍ (ídem cas anterior)

Ajuts a la contractació laboral

NO

NO

SÍ

a) Modalitat de suport als plans locals d'ocupació.
-

Despeses de personal corresponents al Capítol 1 del pressupost de
despeses dels ens locals destinataris, en termes de l'Ordre
EHA/3565/2008. Es tracta de despeses derivades de la contractació
de personal laboral, en qualsevol de les seves modalitats, i/o del
nomenament interí de persones aturades, d'acord amb la definició
inclosa en el present programa. Aquestes despeses es
correspondran amb el cost laboral dels treballadors i treballadores
que es contractin o nomenin en el marc d'un pla local d'ocupació, en
els termes definits en aquest règim regulador.

-

Despeses de Capítol 4 del pressupost de despeses dels ens locals,
en termes de l'Ordre EHA/3565/2008, en cas que l'execució de les
actuacions correspongui a un ens instrumental o dependent de l'ens
destinatari, o bé a un altre ens local destinatari del Pla "Xarxa de
Governs Locals 2016-2019" amb qui s'hagi formalitzat prèviament un
acord exprés d'encàrrec. També seran elegibles les transferències
efectuades en favor d'entitats del tercer sector que actuïn com
executores dels presents ajuts. En aquest cas, per tant, es justificarà
tant l'import transferit a l'ens executor com l'import concret de la
despesa realitzada.

No són elegibles les despeses de formació que hagin realitzat les persones
contractades, les quals es poden justificar a través de la modalitat de suport a la
formació.
b) Modalitat de suport a la formació:
-

Despeses de personal corresponents al Capítol 1 del pressupost de
despeses dels ens locals destinataris, en termes de l'Ordre
EHA/3565/2008. Es tracta de despeses derivades de la formació
impartida directament per l'ens local destinatari, a través dels seus
efectius, o bé per un ens perceptor d'un encàrrec.
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-

-

Despeses corrents, que es corresponguin amb el Capítol 2 del
pressupost de despeses dels ens locals destinataris i/o executors,
en termes de l'Ordre EHA/3565/2008, que derivin de:
o

Costos relatius a l'equip docent, assegurances dels
participants, material didàctic, lloguer d'espais, béns i/o
equips, despeses que l'entitat hagi d'abonar per poder
acreditar la formació impartida.

o

Les despeses derivades de beques per transport o dietes
només seran subvencionables fins a un 10% del total de
despeses justificades en el marc de la present modalitat de
suport a la formació.

o

Les despeses derivades de l'expedició de certificats de
professionalitat.

Despeses de Capítol 4 del pressupost de despeses dels ens locals,
en termes de l'Ordre EHA/3565/2008, en cas que l'execució de les
actuacions correspongui a un ens instrumental o dependent de l'ens
destinatari, o bé a un altre ens local destinatari del Pla "Xarxa de
Governs Locals 2016-2019" amb qui s'hagi formalitzat prèviament un
acord exprés d'encàrrec. També seran elegibles les transferències
efectuades en favor d'entitats que actuïn com executores dels
presents ajuts. En aquest cas, per tant, es justificarà tant l'import
transferit a l'ens executor com l'import concret de la despesa
realitzada.

c) Modalitat d'ajuts a la contractació laboral:
-

Despeses de Capítol 4 del pressupost de despeses dels ens locals,
en termes de l'Ordre EHA/3565/2008, derivades de la concessió
d'ajuts o subvencions a empreses per al desplegament d'actuacions
relacionades amb aquesta modalitat de suport. També seran
elegibles les despeses que es generin a causa de l'execució de les
actuacions a un ens instrumental o depenent de l'ens destinatari, o
bé a un altre ens local destinatari del Pla Xarxa de Governs Locals
2016-2019 amb qui s'hagi formalitzat prèviament un acord exprés
d'encàrrec. Les despeses derivades de la contractació de personal
laboral, en qualsevol de les seves modalitats, es correspondran amb
el cost laboral dels treballadors i treballadores que es contractin o
nomenin, en els termes definits en aquest règim regulador.

Per a aquesta modalitat no seran elegibles les despeses derivades dels costos
generats pel personal durant períodes de baixa laboral, retribucions per hores
extraordinàries, pagaments en espècie, vacances no efectuades, dietes i
indemnitzacions per mort, acomiadament, suspensió, cessament i percepcions per
matrimoni.
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Atès que a l’article 12.3 del règim regulador del programa s’estableix que també es
consideren elegibles, per la línea 1, les despeses indirectes derivades dels costos del
personal vinculat a la gestió dels ajuts concedits en el marc del present Programa, així
com les despeses que es derivin de la contractació externa de la gestió de l’ajut, les
despeses de l’adquisició de material, de vestuari per als treballadors contractats i
d’equipament per a la prevenció de riscos laborals. L’import elegible d’aquesta
despesa serà fins a un 5% de les despeses directes que es justifiquin.
Atès que a l’article 23 del règim regulador del programa s’estipula que per a l’efectivitat
dels ajuts que es concedeixen en el marc d’aquest Programa és necessari que els ens
destinataris manifestin expressament l’acceptació de l’ajut atorgat, com a màxim, fins
el 31 de gener de 2019, mitjançant el tràmit d’acceptació electrònicament. A aquests
efectes, s’ha d’annexar al tràmit degudament signat, el model normalitzat P3-011-16.
Atès que en l’article 25.1 del règim regulador del programa s’estableix que el període
d’execució de les actuacions està comprès entre l’1 de gener de 2019 fins el 31 de
desembre de 2020.
A l’article 26.1 del règim regulador del programa s’estipula que la Diputació de
Barcelona abonarà als ens locals destinataris una primera bestreta corresponent a
l’import total concedit en la primera anualitat (2019) de 81.654,67€, en el moment de
presentar l’acceptació del ajuts.
Atès que a l’article 26.2 s’estableix que la Diputació de Barcelona abonarà als ens
locals destinataris una segona bestreta corresponent al 50% de l’import concedit en la
segona anualitat (2020) de 81.654,66€, prèvia presentació i validació de la justificació
de les despeses corresponents, com a mínim, a l’import de la primera bestreta.
Atès que a l’article 26.3 s’estipula que l’import restant es pagarà prèvia presentació i
validació de la justificació de les despeses executades en els termes previstos en
aquest règim regulador.
Atès que en l’article 27 del règim regulador del programa s’estipula els següents
terminis i condicions de justificació:
-

Justificació parcial: Les despeses executades durant l’any 2019 s’hauran de
justificar, entre l’1 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020.

-

Justificació extraordinària: Els ens destinataris que a la justificació parcial no
hagin justificat la totalitat de l’import concedit a l’any 2019 han de presentar,
entre el dia 1 i el 30 de setembre de 2020, una justificació de les despeses
executades fins assolir, com a mínim, l’import de la primera bestreta.

-

Justificació final: Les despeses que no hagin estat justificades anteriorment i
que s’hagin executat dins el període establert, s’han de justificar entre el dia 1
de març i el 30 d’abril de 2021.

Atès que al tercer acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 29 de
novembre de 2018 es va aprovar la concessió definitiva dels ajuts econòmics en el
marc del “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020” als
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municipis de població superior a 1000 habitants, i que a l’Ajuntament de Molins de Rei
se l’atorga un import de 163.309,33€, repartits en dues anualitats, 81.654,67€ pel 2019
i 81.654,66€ pel 2020.
Atès que l’acceptació de l’ajut implicarà la conformitat amb tots els termes del règim
regulador i les condicions per a l’execució.
Atès que l’Ajuntament de Molins de Rei ha distribuït l’import atorgat de la subvenció de
la Línia (1) de suport a l’ocupació local de la següent manera:
a) Modalitat suport als plans locals d’ocupació, per import de 80.448,66€
b) Modalitat de suport a la formació, per import de 15.614,47€
c) Modalitat d’ajuts a la contractació laboral, per import de 67.246,20€
Vist l’informe tècnic emès pel Cap del negociat de Promoció Econòmica i de la Cap del
negociat d’Empresa de data 22 de gener de 2018.
Atès l’informe proposta de Junta de Govern Local de data 23 de gener de 2019,
signada per tècnic de desenvolupament econòmic local, amb l’informe de fiscalització
favorable i sense observacions de l’Interventor accidental, de data 24 de gener de
2019 i amb les supervisions internes de la Directora de Serveis de l’Àrea de
Desenvolupament i Promoció Estratègica Local i del President de l’Àrea de
Desenvolupament i Promoció Estratègica Local en data 24 de gener de 2019.
Per tot el que ha estat exposat la Junta de Govern Local acorda:
Primer: Aprovar l’acceptació de l’ajut econòmic, per import de 163.309,33€, del
“Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020”, en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona, per desenvolupar
les següents modalitats de la línea 1 i amb el següent repartiment:
a) Modalitat suport als plans locals d’ocupació, per import de 80.448,66€
b) Modalitat de suport a la formació, per import de 15.614,47€
c) Modalitat d’ajuts a la contractació laboral, per import de 67.246,20€
Segon: Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, a la regidoria d’Ocupació i
a la d’Empresa de l’Ajuntament de Molins de Rei.
 COMUNICACIONS INTERNES: a la Intervenció i la Tresoreria Municipal
3.- Precs i preguntes.
No n’hi ha cap
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4.- Torn obert de paraules.
No se’n planteja cap i l’Alcalde aixeca la sessió sent les nou hores trenta-tres minuts.
I per a deixar constància dels assumptes tractats i dels acords adoptats, s’estén
aquesta acta que signa l’Alcalde i certifica la Secretària.
.

Ramon Sánchez Gil - DNI 46676482Y (SIG)

En dono fe
CPISR-1 C Sandra Castelltort Claramunt

Document signat electrònicament

L'Alcalde
26/02/2019 9:41:59

La Secretària ha pres coneixement d'aquesta resolució
per a ser incorporada en el llibre corresponent en la
data de signatura de qui l'ha dictada
26/02/2019
17:31:23
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