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Acta de la sessió ordinària del dia 18 de gener de 2016
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia
18 de gener de 2016, sota la Presidència de l’alcaldessa
Marta Felip Torres, es reuneixen els membres de la Junta de
Govern Local: Pere Casellas Borrell, Francesc Cruanyes
Zafra, Manuel Toro Coll, Jordi Masquef Creus i Joaquim
Felip Gayolà amb l’assistència del secretari, Fernando
González Cebrián, i de la interventora, Anna Morell
Arimany, per tal de dur a terme la sessió ordinària en
primera convocatòria.
Així mateix, autoritzats per la Presidència, segons
allò que disposa l'article 59.2 del Reglament Orgànic
Municipal, hi assisteixen amb veu però sense vot els
regidors no membres de la Junta de Govern Local César Luis
Barrenechea Montero i Diego Borrego Torres.
No assisteixen els regidors membres de la Junta de
Govern Local Dolors Pujol Matas i Alfons Martínez Puig.
A les catorze hores i sis minuts, la Presidència
declara oberta la sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió
anterior, ordinària del dia 11 de gener de 2016, repartida
amb la convocatòria.
----2. Obres-llicències. Es concedeix a l’entitat Cementos
Miquel SL una llicència municipal d'obres per a la reforma
interior d'un edifici per a la instal.lació d'un ascensor
al carrer Bruc, 8. Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta següent:
"En data 26 d'octubre de 2015 i registre d’entrada
número
E2015021807,
l’entitat
Cementos
Miquel
SL,
representada pel senyor Josep Miquel Prats, sol.licita
llicència municipal d'obres per a la reforma interior d'un
edifici per a la instal.lació d'un ascensor al carrer Bruc
8, de Figueres; En data 10 de novembre de 2015,
l’arquitecte
municipal
emet
l’informe
següent:
“Característiques urbanístiques. Planejament Text refós de
les Normes urbanístiques del Pla general al terme municipal
de Figueres. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de 17 de juny de 2005. Modificació de la normativa del Pla
general referent als paràmetres de densitat, nombre de
places d'aparcament, alçada reguladora màxima i cossos
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sortints. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 9
de març de 2007. Tipus de sòl: Urbà
Quaificació:
a.711. Zona industrial amb edificació per
alineació de vial. Tipologia: D-3. Nº d'habitatges: 0. Sup
construïda: 18,41 m2. Característiques del projecte. 1.La
finca té la consideració de solar i no està inclosa en cap
unitat d'actuació urbanística. 2.El projecte de reforma
interior per la installació d’un ascensor s'ajusta al que
disposa la normativa urbanística vigent 3.El projecte
estima inicialment en 10.465,95 euros el cost real i
efectiu de les obres i instal.lacions amb una aplicació de
preus sobre estat d’amidaments. 4. La fiança a dipositar
per a la gestió dels residus de construcció i runes es
calcula en 420,71 euros segons la fitxa del projecte. 5. La
fiança a dipositar per garantir la reposició de l’espai
públic afectat es calcula en el mínim de 500 euros d’acord
amb l’ordenança ( > 9,00 x 1,5 x 30 ). condicions. Abans de
l’inici de les obres, i a càrrec del promotor, es
senyalitzaran i protegiran adequadament els recorreguts
alternatius dels vianants interceptats per la tanca d’obra
mitjançant les mesures que indiqui la policia local. Per a
la installació d’un contenidor per a la recollida de les
runes produïdes, s'haurà de demanar el corresponent permís
d'ocupació de la via pública a la Guàrdia Urbana.
Conclusió. Es proposa concedir la llicència d'obra major de
reforma per installació d’un ascensor, en els termes en
que se sollicita, i amb les condicions particulars
exposades i les generals annexes. I perquè consti als
efectes oportuns signo aquest informe tècnic, segons els
meus coneixements que sotmeto a raonament tècnicament més
ben fonamentat, als informes jurídics i al criteri de la
corporació." Atès el que disposa l'article 89 i concordants
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i
l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
modificat per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de
simplificació administrativa
de l’Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls
de l’activitat econòmica, i l'ordenança fiscal reguladora
de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres,
l'alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local
que, per delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els
acords
següents:
Primer.Concedir
la
llicència
sol.licitada per l’entitat Cementos Miquel SL, representada
pel senyor Josep Miquel Prats, per a la reforma interior
d'un edifici per a la instal.lació d'un ascensor al carrer
Bruc 8, de Figueres, d'acord amb les condicions generals
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que s'adjunten en el full annex i amb les particulars
següents: a) Abans de l’inici de les obres, i a càrrec del
promotor, es senyalitzaran i protegiran adequadament els
recorreguts alternatius dels vianants interceptats per la
tanca d’obra mitjançant les mesures que indiqui la policia
local. Per a la installació d’un contenidor per a la
recollida de les runes produïdes, s'haurà de demanar el
corresponent permís d'ocupació de la via pública a la
Guàrdia Urbana. b) S'haurà d'acreditar haver signat amb un
gestor autoritzat un document d'acceptació que garanteixi
la correcta destinació dels residus separats per tipus. En
aquest document es farà constar el codi de gestor i el
domicili de l'obra. En el termini d'un mes a comptar des de
la finalització de l'obra, s'haurà de presentar un
certificat del gestor de residus contractat referent a la
quantitat i tipus de residus lliurats. c) Abans d’iniciar
les
obres
s’haurà
d’aportar
la
documentació
del
contractista. d) Un cop iniciades les obres, caldrà lliurar
a l’Ajuntament una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa
per la direcció facultativa d’aquestes. e) Només es podrà
utilitzar i ocupar l’edifici o construcció de que es tracti
després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de
la presentació de la comunicació i certificat final d’obra
expedit per la direcció facultativa de les obres o, si
s’escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació dels
documents requerits, sense que l’administració atorgant
hagi manifestat la disconformitat de les obres executades
amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la
llicència urbanística atorgada. f) Quan als serveis
municipals s’hauran de complir els condicionants establert
per Figueres de Serveis SA. Segon.- Comunicar a l’entitat
Cementos Miquel SL, representada pel senyor Josep Miquel
Prats, que pel concepte impost sobre construccions,
installacions i obres, se li requerirà el pagament,
mitjançant liquidació, de la quantia resultant d’aplicar el
tipus de gravàmen aplicable a la base imposable d’aquest
impost, que està constituïda pel cost real i efectiu de la
construcció, installació i/o obra per import 10.465,95€.
També s’haurà
d’ingressar la
taxa corresponent per
l’atorgament d’aquesta llicència urbanística. Aquestes
quanties hauran de ser ingressades en via voluntària de
pagament a l’hisenda pública d’aquesta administració local,
en els llocs indicats i dins dels terminis assenyalats a la
notificació de la corresponent liquidació."
----3. Obres-llicencies. S'estableix el termini màxim per a
l'acabament de les obres de la llicència expedient número
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161/07. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per
unanimitat, d’aprovar la proposta següent:
"En data 30 de desembre de 2106 i número de registre
d'entrada E2015025857, l'entitat Estructuras y Obras Carsa
SL, representada pel senyor Cristóbal Carrillo Chica,
sollicita una prorroga de la llicència d'obres número
161/07, atorgada per acord de la Junta de Govern Local de
data 19 de novembre de 2007, en base al que disposa la
Disposició modificativa cinquena de la Llei 14/2015, del 21
de juliol, de l'impost sobre habitatges buits i de
modificació de normes tributàries. En el DOGC del dia 23 de
juliol de 2015, es va publicar la Llei 14/2015, del 21 de
juliol, de l'impost sobre els habitatges buits, i de
modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012, on a
la Disposició Modificativa cinquena, es modifica l'apartat
3 de la disposició transitòria primera del Text Refós de la
Llei d'Urbanisme, Llei 3/2012, de modificació del text
refós de la Llei d’urbanisme, la qual va establir la
pròrroga general de llicències, fins el 31 de desembre de
2014. Posteriorment, a l'agost del 2014, es va allargar
aquest termini fins el 31 de desembre de 2015 amb la Llei
9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels
establiments, les installacions i els productes. Ara, amb
la Llei 14/2015, l'esmentat apartat 3 de la disposició
transitòria primera del Text Refós de la Llei d'Urbanisme,
Llei 3/2012, queda redactat de la següent forma: "3. El
termini màxim de pròrroga de les llicències d'obres a les
quals fan referència els apartats 1 i 2 és el 31 de
desembre de 2016." Per tant, per totes aquelles obres que
havien sol.licitat pròrroga de llicències d'obres a
l'empara de l'apartat 3 de la disposició transitòria
primera de la Llei 3/2012, i que s'exhauria el 31 de
desembre de 2015, els hi queden automàticament prorrogades
fins a 31 de desembre de 2016. Atès l'anterior exposat,
l’alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local
que, per delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els
acords següents: Primer.- Establir que el termini màxim per
a l'acabament de les obres de la llicència, expedient
número 161/07, sollicitada per l'entitat Estructuras y
Obras Carsa SL, representada pel senyor Cristóbal Carrillo
Chica,
és el 31 de desembre de 2016. Segon.- Advertir a
l'entitat Estructuras y Obras Carsa SL, representada pel
senyor Cristóbal Carrillo Chica, que en el cas de no acabar
les obres en el termini indicat, la llicència caducarà i
caldrà demanar-ne i obtenir-ne una de nova."
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----4. Obres-llicencies. S'estableix el termini màxim per a
l'acabament de les obres de la llicència expedient número
037/08. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per
unanimitat, d’aprovar la proposta següent:
"En data 23 de desembre de 2015 i número de registre
d'entrada
E2015025559,
l'entitat
Nova
Cadieisa
SA,
representada pel senyor Amadeu Miquel Ballart, sollicita
una prorroga de la llicència d'obres número 037/08,
atorgada per acord de la Junta de Govern Local de data 14
d'abril de 2008, en base al que disposa la Disposició
modificativa cinquena de la Llei 14/2015, del 21 de juliol,
de l'impost sobre habitatges buits i de modificació de
normes tributàries. En el DOGC del dia 23 de juliol de
2015, es va publicar la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de
l'impost sobre els habitatges buits, i de modificació de
normes tributàries i de la Llei 3/2012, on a la Disposició
Modificativa cinquena, es modifica l'apartat 3 de la
disposició transitòria primera del Text Refós de la Llei
d'Urbanisme, Llei 3/2012, de modificació del text refós de
la Llei d’urbanisme, la qual va establir la pròrroga
general de llicències, fins el 31 de desembre de 2014.
Posteriorment, a l'agost del 2014, es va allargar aquest
termini fins el 31 de desembre de 2015 amb la Llei 9/2014,
de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels
establiments, les installacions i els productes. Ara, amb
la Llei 14/2015, l'esmentat apartat 3 de la disposició
transitòria primera del Text Refós de la Llei d'Urbanisme,
Llei 3/2012, queda redactat de la següent forma: "3. El
termini màxim de pròrroga de les llicències d'obres a les
quals fan referència els apartats 1 i 2 és el 31 de
desembre de 2016." Per tant, per totes aquelles obres que
havien sol.licitat pròrroga de llicències d'obres a
l'empara de l'apartat 3 de la disposició transitòria
primera de la Llei 3/2012, i que s'exhauria el 31 de
desembre de 2015, els hi queden automàticament prorrogades
fins a 31 de desembre de 2016. Atès l'anterior exposat,
l’alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local
que, per delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els
acords següents: Primer.- Establir que el termini màxim per
a l'acabament de les obres de la llicència, expedient
número 037/08, sollicitada per l'entitat Nova Cadieisa SA,
representada pel senyor Amadeu Miquel Ballart, és el 31 de
desembre de 2016. Segon.- Advertir a l'entitat Nova
Cadieisa SA, representada pel senyor Amadeu Miquel Ballart,
que en el cas de no acabar les obres en el termini indicat,
la llicència caducarà i caldrà demanar-ne i obtenir-ne una
de nova."
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----5. Treball. S'aprova el document titulat "Conveni de
col.laboració entre l'Ajuntament de Figueres i el Centre
d'Estudis Màster Figueres SL per a la formació d'una
treballadora participant del programa Treball i Formació
per a persones aturades, de 45 anys o més que hagin
exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació".
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat,
d’aprovar la proposta següent:
"Vista l’Ordre EMO/204/2015 (DOGC núm.6909 de 9 de
juliol de 2015) que va establir les bases reguladores i va
obrir convocatòria per a l’any 2015 del Programa Treball i
Formació adreçat prioritàriament a persones majors de 45
anys o més, aturades i sense prestació per desocupació ni
subsidi.
Aquest
programa,
ofereix
l’oportunitat
de
contractar durant 6 mesos i per a feines de caràcter públic
i interès social persones d'aquest collectiu. També
contempla la realització d’un mínim de 80h de formació
professionalitzadora, amb l’objectiu de millorar les
perspectives
d’inserció
laboral
de
les
persones
participants. Està subvencionat pel Servei d'Ocupació de
Catalunya (SOC), pel Ministerio de Seguridad Social y
Empleo i pel Fons Social Europeu. Vist que la Junta de
Govern Local en la sessió de data 27 de juliol de 2015,
aprovà el Programa de Treball i Formació de l’Ajuntament de
Figueres amb un total de 10 projectes que suposaven la
contractació de 17 persones, la realització d’un mínim de
80h obligatòries per a tots els participants i la
contractació d’un/a tècnic/a coordinador/a, per la qual
cosa es sollicitava un total de 167.097,03€. Vist que en
data 7 d’octubre de 2015 (registre d’entrada 20.532) el
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) va trametre resolució
amb l’aprovació del total de la subvenció sollicitada i
assignació del número d’expedient 2015/PANP/SPO/0030. El
programa s’inicià oficialment el dia 2 de novembre de 2015
amb la contractació de la tècnica de coordinació, la resta
de personal contractat (16) van iniciar contracte el 16 de
novembre de 2015. Atès que la base 6.1.2 de l’Ordre
esmentada estableix l’obligatorietat d’impartir un mínim de
80h i un màxim de 120h de formació professionalitzadora per
a cadascun dels participants del programa que ha de
correspondre obligatòriament a mòduls formatius vinculats a
un certificat de professionalitat oficial i ha de ser
impartida per un centre acreditat per a l’especialitat que
es tracti i homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC). Vist que les bases contemplen la possibilitat
d’impartir una formació no vinculada als certificats de
professionalitat si no hi ha oferta adequada al territori.
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Atès que la mateixa base 6.1.2 i la base 8 preveu que
l’entitat local que no estigui acreditada per impartir la
formació proposada podrà fer-ho mitjançant subcontractació
i d’acord a les instruccions de l’annex 2 de l’ordre. Vist
que per endegar les accions formatives s'ha dialogat amb
els tècnics del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i de
l'Ajuntament de Roses que també executen aquest programa
amb la finalitat de poder atendre l'heterogeneïtat del
conjunt de participants i sumar prou alumnes per a que el
cost de la formació no superi el cost subvencionat (pensat
per 15 alumnes). Sumant els treballadors amb un perfil
administratiu/informador
tenim
16
persones
i
l'aula
acreditada per a la formació del mòdul anomenat "Tècniques
de recepció i comunicacio" que s'ha escollit per impartir
al conjunt del grup és per a 15. Això obliga a fer una
proposta formativa alternativa per a 1 persona. Vist que el
Centre d'Estudis Màster Figueres SL, únic que imparteix a
Figueres
certificats
de
professionalitat
de
l'àmbit
administratiu
i
que
disposa
d'un
ventall
ampli
d'especialitats de professionalitat homologades amb nivell
2 i 3. Revisats els perfils de les persones participants es
proposa que una de les treballadores, Esther Duran Carrera,
amb un nivell formatiu de batxillerat cursi el mòdul
formatiu MF1057_2: Anglès professional per al turisme de
90h de durada i que forma part del certificat de
professionalitat de nivell 3 HOT336_3
anomenat "Promoció
turística local i informació al visitant" RD1376/2008 de 1
d'agost
modificat
pel
RD
619/2013
de
2
d'agost,
subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc
del programa de Contractació del servei de Formació
Professional per a l’Ocupació del LOT 19, en l’àmbit
territorial de l'Alt Empordà, derivat de l’Acord Marc de
serveis de formació professional per a l’ocupació de la
indústria de l’hostaleria i del turisme (SOC-2015-717). En
tractar-se d'una formació ja subvencionada en el marc d'una
altra convocatòria del SOC no hi haurà cap prestació
econòmica vinculada a aquesta collaboració. Al tancament
de la justificació econòmica del programa caldrà renunciar
a la part de subvenció prevista per a la formació d'aquesta
treballadora
(780€).
La
prestació
del
servei
serà
responsabilitat del Centre d'Estudis Màster Figueres SL
d'acord amb la normativa del programa de Contractació del
servei de Formació Professional per a l’Ocupació del LOT 19
derivat de l'acord Marc de serveis de formació professional
per a l’ocupació de la indústria de l’hostaleria i del
turisme
(SOC-2015-717).
L'Ajuntament
de
Figueres
es
compromet a facilitar i supervisar l'assistència de la
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treballadora Esther Duran Carrera d'acord al calendari i
horari que s'adjunta. Vist l’informe de la Tècnica del
Servei Municipal d’Informació i Orientació per a l’Ocupació
(SMIO), de l’Àrea de Promoció Econòmica en el que justifica
la conveniència d’aprovar un conveni de col.laboració entre
l’Ajuntament de Figueres i el Centre d'Estudis Màster
Figueres SL per a la formació de la treballadora Esther
Duran Carrera participant del programa treball i formació
expedient 2015/PANP/SPO/0030/EX04, l’Alcaldessa presidenta
proposa a la Junta de Govern Local que, per delegació de
l’Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents: 1r.Aprovar
el
document
adjunt
titulat
“Conveni
de
collaboració entre l’Ajuntament de Figueres i el Centre
d’Estudis Màster Figueres SL per a la formació d’una
treballadora participant del programa Treball i Formació
per a persones aturades, de 45 anys o més que hagin
exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació”. 2n.Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes
i gestions que calguin perquè s’executin els acords
anteriors."
----6. Treball. S'acorda signar uns documents anomenats
"Document de cooperació i coordinació amb agents del
territori". Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per
unanimitat, d’aprovar la proposta següent:
"La Garantia Juvenil és un programa impulsat per la
Comissió Europea per fer front a les taxes d’atur entre el
collectiu juvenil, que està dotat amb uns 6.000 milions
d’euros distribuïts entre els estats de la Unió Europea. La
posada en marxa d’aquest programa és un pas endavant en les
polítiques d’ocupació adreçades als joves que beneficiarà
al voltant de 300.000 joves catalans d’entre 16 i fins a 30
anys . Amb la suma de fons propis i dels provinents
d’Europa, el Govern hi destina 240 milions d’euros fins al
2020 dels que el Departament d'Empresa i Ocupació de la
Generalitat inverteix 80 milions enguany i d’aquesta manera
complirà amb el mandat europeu d’oferir feina, pràctiques o
formació als joves compresos en aquesta franja d’edat. El
Consell de Direcció del SOC, on són presents els agents
socials i econòmics més representatius de Catalunya i les
entitats municipalistes, va aprovar el programa d'Ocupació
de Garantia Juvenil 2014-2020 i el Pla d'actuació 2015 el
qual consta amb l'esmentada dotació de 80 milions d'euros.
L'ORDRE EMO/319/2015, de 14 d'octubre, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per al finançament de programes integrals, que
promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i s'obre
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la convocatòria per a l'any 2015, en el seu annex 4
Criteris de valoració En compliment del que determina la
base 14 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, s’estableixen els
diversos criteris de valoració tècnica per tal d’adequar el
projecte a l’objecte i a la finalitat de la convocatòria,
anàlisi dels resultats esperats i l’experiència i capacitat
tècnica de l’entitat sollicitant, entre d’altres. c)
Cooperació de les entitats amb el territori, amb altres
entitats associades, amb empreses, àmbit d’actuació dels
projectes, cost del projecte per participant respecte la
mitjana de les sollicituds i tant per cent d’inserció.
(Pes total 50 punts). Es valora com l’entitat coordinadora
cooperarà amb altres agents públics del territori, quin
serà el seu àmbit d’actuació, quin serà cost del projecte
per participant respecte la mitjana de les sollicituds,
etc. c.2) Plantejament de la cooperació i coordinació que
l’entitat coordinadora durà a terme amb altres agents del
territori (institucions educatives, entitats associatives i
socials, sectors empresarials, òrgans de participació,
etc). i com fomentaran la participació de les persones
joves en les activitats de caràcter cívic, social,
cultural, i d’enfortiment dels vincles amb el seu entorn.
El projecte s’haurà d’adequar a un model de cooperació al
territori amb la participació i el suport d’aquests agents,
els quals hauran de formalitzar en un escrit aquest suport,
els termes en que s’estableix aquesta cooperació i els
compromisos reals que assumeixen (10 punts). L'ORDRE
EMO/322/2015, de 14 d'octubre, per la qual s'estableixen
les bases reguladores per a la concessió de subvencions
públiques
destinades
al
finançament
dels
Projectes
Singulars destinats a persones joves beneficiàries de la
Garantia Juvenil, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015
en el seu l'annex 3 Metodologia i criteris de valoració,
punt 1. La valoració de les sollicituds es realitzarà en
base a una escala de puntuació de 0 a 100 punts, d’acord
amb la base 14 de l’annex 1 d’aquesta Ordre. Els criteris
de valoració i barems de puntuació són els següents: (...)
a.2) Plantejament de la cooperació i coordinació amb altres
agents del territori (institucions educatives, entitats
associatives i socials, sectors empresarials, òrgans de
participació, etc). El projecte s’haurà d’adequar a un
model de cooperació al territori on la participació i el
suport d’aquests agents sigui evident i contrastable (5
punts). Atès que L'empresa Aim Solo SL NIF B66004706
sollicita
cooperació
i
coordinació
amb
el
nostre
Ajuntament mitjançant la signatura del document proposat
pel SOC anomenat Document de cooperació i coordinació amb
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agents del territori. Aquesta empresa es presenta a la
convocatòria de subvencions públiques del SOC a fi
d'obtenir finançament per la implementació del seu Projecte
Singular Talent destinat a persones joves beneficiàries de
la Garantia Juvenil. El projecte Singular Talent va dirigit
a joves majors de 16 anys i menors de 30 anys que es troben
en situació de desocupació, titulats universitaris o en
Cicles Formatius de Grau Superior. Està dissenyat per
arribar d'una manera equitativa a tot el territori català,
i per tant a joves de la nostra comarca, contemplant tres
línies d'intervenció: Línia 1. Orientació, informació i
acompanyament a la recerca d'ocupació. Objectiu: Orientar
els joves estratègicament d'acord amb el seu talent, a la
seva
singularitat,
informar-los,
assessorar-los
i
acompanyar-los mitjançant una tutorització personalitzada
en la seva recerca d'ocupació.Línia 2. Formació. Objectiu:
Oferir una formació de qualitat i específica pels sectors
primari,
TIC
i
industrial,
construïda
en
el
món
empresarial, a fi d'ampliar
el ventall de sortides
professionals i ampliar les oportunitats d'ocupabilitat
d'aquests joves. Línia 3. Emprenedoria. Objectiu: Donar
l'oportunitat a aquells joves que vulguin començar un
projecte empresarial. Formar-los i guiar-los en totes les
fases de la creació del projecte empresarial. Que l'objecte
d'acord d'aquest document manifesta el compromís en
realitzar la tasca de: Suport i ajut en la difusió del
projecte Singular Talent. Atès que la Fundació Privada
Escola Sant Vicenç de Paül NIF G17088568 sollicita
cooperació
i
coordinació
amb
el
nostre
Ajuntament
mitjançant la signatura del document proposat pel SOC
anomenat Document de cooperació i coordinació amb agents
del territori, el qual acompanyarà les dues demandes de
subvenció al SOC per la implementació d'una banda del seu
Projecte Singular DeVellnou i d'altra banda el Programa
Integral Posa't a punt. Amb la signatura d'aquests
documents, tal com s'especifica a: El Projecte Singular
DeVellnou va dirigit a joves de l'Alt Empordà majors de 16
anys i menors de 30 anys beneficiàries de la Garantia
Juvenil que es troben en situació de desocupació i que
estiguin interessats en treballar en una ocupació de
caràcter
manipulativa
artística.
Mitjançant
l'empresa
Acomodo de Figueres, que treballa el camp de la restauració
i l'envelliment de mobiliari es facilitarà a aquests joves
participants formació i realitzaran pràctiques formatives
en l'empresa a fi de ensenyar-los l'ofici d'artesà
possibilitant i facilitant una ocupabilitat de caràcter
manipulativa i artística. El Projecte Integral Posa't a
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punt va dirigit a joves majors de 16 i menors de 30 anys de
l'Alt Empordà beneficiàries de la Garantia Juvenil que
hagin abandonat prematurament el sistema educatiu, que
hagin assolit o no el graduat en ESO i que no segueixin una
formació
reglada
ni
disposin
d'experiència
laboral
consolidada i que en aquest moment ni estudien ni
treballen. El seu objectiu és ajudar i orientar al jove a
fi d'establir el seu itinerari personal i professional per
arribar o be a inserir-se laboralment o bé a retornar al
sistema educatiu/formatiu. Està dissenyat contemplant doncs
tres Fases: Fase I: Acollida, Orientació i Disseny del Full
de Ruta. Fase II: Execució del Full de Ruta. Fase III:
Inserció en el món laboral o retorn al sistema educatiu.
Que l'objecte d'acord d'aquest document manifesta el
compromís en realitzar la tasca de: -Collaborar en la
difusió del dos projectes als sectors empresarials de la
ciutat. - Facilitar informació per conèixer i fer ús dels
diferents serveis que des de l'Àrea de Promoció Econòmica
del nostre ajuntament s'ofereixen en relació a l'ocupació i
l'emprenedoria. Atès que el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà NIF P6700008C sollicita cooperació i coordinació
amb el nostre Ajuntament mitjançant la signatura del
document proposat pel SOC anomenat Document de cooperació i
coordinació amb agents del territori, donat que es presenta
a la convocatòria de subvencions públiques del SOC a fi
d'obtenir finançament per la implementació del seu Projecte
Singular Okup'Alt, el qual ja es venia fent en el territori
i finançat amb fons propis, va dirigit a joves de l'Alt
Empordà majors de 16 anys i menors de 30 anys beneficiàries
de la Garantia Juvenil que es troben en situació de
desocupació i que estiguin interessats en aprendre i
treballar en oficis en relació a : Imatge i estètica
personal,
Tasques
forestals,
Manteniment
i
pintura.
L'Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà tenen
subscrit un conveni de collaboració
(aprovació Junta de Govern Local 4 de febrer 2013) en el
que ja es manifesta la intenció d'impulsar polítiques
actives de joventut a la ciutat a través de l'Oficina de
Joventut
FEM,
d'oferir
informació,
assessorament
i
dinamitzar
la
participació
dels
joves
en
estreta
collaboració amb el Consell comarcal. Mitjançant addenda
anual, aportem una quantitat econòmica per assumir la
nostra part en l'execució dels projectes juvenils previstos
a desenvolupar-se a la nostra comarca. Que l'objecte
d'acord d'aquest document per sollicitar la subvenció
davant del SOC del Projecte Singular Okup'Alt manifesta el
compromís en realitzar-se les tasques de: - Suport en la
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difusió del Projecte Singular Okup'Alt i captació de joves
participants. - Collaboració en la promoció del projecte
a les empreses del territori. Atès que amb número de
registre 9251, de 22 d’abril de 2015, el Servei d’Ocupació
de Catalunya va notificar la concessió d’una subvenció de
28.533,60 euros al nostre Ajuntament per realitzar la
contractació d'una impulsora de Garantia Juvenil. Que el
passat mes de maig es va contractar la impulsora Juvenil,
Sra. Sàlvia Gifre Pujol la qual te la seva seu de treball a
l'Oficina de Joventut FEM (c/ Anicet de Pagès, 2) segons
conveni marc entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l’Ajuntament de Figueres, l’addenda del qual, aprovada per
la Junta de Govern Local de 9 de març de 2015, inclou
aquest acord. Que entre les seves funcions es contemplen: Informació sobre recursos i programes genèrics per persones
joves, amb una especial rellevància de tota aquella
informació relacionada amb els àmbits formatius i laborals
a Catalunya. Suport a la inscripció autònoma de les
persones joves al Registre de Garantia Juvenil. Inscripció de les persones que tinguin dificultats per a la
seva inscripció al Registre com les persones amb algun
tipus de discapacitat o altres dificultats afegides. El Pla
d'actuació es divideix en tres grups en funció dels
objectius: A) Activar les persones joves no ocupades ni
integrades en els sistemes d'educació o formació. B)
Reforçar l'ocupabilitat i les competències professionals
d'aquest collectiu. C) Incrementar l' emprenedoria dels
joves. Que dintre de l'objectiu A). Activar les persones
joves no ocupades ni integrades en els sistemes d'educació
o formació, es troba el Programa de Creació de la Xarxa
d'Impulsors de
la Garantia
Juvenil. El
Departament
d'Empresa ha creat una xarxa de 76 impulsors de la Garantia
Juvenil arreu del territori català amb la collaboració del
SOC, la direcció general de Joventut i les entitats locals
(ajuntaments i consells comarcals). El Servei d’Ocupació de
Catalunya, amb data 22 de desembre de 2014, va aprovar les
bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa
d’impulsors de la Garantia Juvenil de Catalunya, a través
de l’Ordre EMO/381/2014. Que amb registre número 9251, de
22 d’abril de 2015, el Servei d’Ocupació de Catalunya va
notificar la resolució favorable d'aquesta subvenció al
nostre Ajuntament per facilitar la contractació d'una
impulsora juvenil que des de maig d'enguany ja està
contractada.) Que dintre de
l'objectiu B)
Reforçar
l'ocupabilitat i les competències professionals d'aquest
collectiu es
troben entre d'altres: a) l'actuació
anomenada de Noves oportunitats per joves que articula
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entre d'altres els Programes Integrals a on de forma
experimental s'oferiran actuacions integrades d'orientació,
formació i acompanyament, mitjançant itineraris de fins a
màxim 30 mesos de durada. b) els projectes d'ocupació
singulars, els quals volen potenciar diferents actuacions
ocupacionals i formatives específiques que es volen
desenvolupar o ja s'estan fent (és el cas del Projecte
Singular Okup'Alt del Consell comarcal) arreu de Catalunya
per incrementar les possibilitats d'inserció dels joves
objecte de Garantia Juvenil. Atès que considerem d'interès
donar suport als esmentats Projectes Singulars i Integrals
pel be del territori. L’Alcaldia Presidència proposa que la
Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia
Presidència, adopti els acords següents: 1r.- Signar als
documents anomenats "Document de cooperació i coordinació
amb agents del territori dels tres Projectes Singulars i
del Projecte Integral entrats per registre general al
nostre Ajuntament, atès que la concessió de subvenció per
part del SOC a aquestes entitats reverteixen molt
favorablement tan en les persones joves del nostre
territori com en la resta de la ciutadania i del teixit
empresarial de la nostra comarca. 2r.- Que mitjançant la
impulsora Juvenil, sra. Sàlvia Gifre Pujol, contractada pel
nostre Ajuntament realitzi les tasques de: -Difusió de la
Garantia Juvenil entre els joves de la nostra comarca
(recursos i programes relacionats amb els àmbits formatius
i laborals per joves a Catalunya i en especial en el nostre
territori). -Accions d'informació,captació i suport a la
inscripció de joves de la comarca al Registre de Garantia
Juvenil (requisit imprescindible par participar en les
actuacions desenvolupades en el marc de Garantia Juvenil).
-Que mitjançant la nostra web municipal, el facebook de la
nostra Àrea de Promoció Econòmica i e-mails informatius a
les Gestories de la ciutat mantenim informació i relació
amb les empreses del territori sobre programes de formació
i ocupació juvenils i les possibles avantatges i/o
incentius a la contractació d'aquests joves que participen
en aquells Programes que es porten a terme en el nostre
territori . (Es realitza amb el Programa Joves per
l'Ocupació, del qual som promotors des de fa tres edicions,
aquest programa s'emmarca dins de la Garantia Juvenil dins
de l'objectiu B) Reforçar l'ocupabilitat i les competències
professionals d'aquest collectiu.) -Que donar suport a
aquest documents no comporta cap cost econòmic per part del
nostre Ajuntament, que podem renunciar a aquest acord quan
alguna de les dues parts el consideri necessari i que li
haurem de comunica per escrit a l'altra part per evitar
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perjudicis greus al servei. 3r. Autoritzar l’Alcaldia
Presidència perquè realitzi els actes i gestions que
calguin perquè s’executin els acords anteriors."
----7. Serveis municipals. Es prorroga el contracte de
"Serveis de manteniment i neteja de les àrees de joc
infantils i àrees de salut de Figueres". Després de llegirla i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la
proposta següent:
"Vist que mitjançant acord del Ple Municipal de data 4
de desembre de 2012 es va adjudicar a la UTE Arico Forest,
SL i Aglomerats Girona, SA el contracte administratiu de
“Serveis de manteniment i neteja de les àrees de joc
infantils i àrees de salut de Figueres”. Vist que en data
17 de gener de 2013 es va formalitzar l’esmentat contracte.
Vist que es va establir com a data d’inici del servei l’1
de febrer de 2013. Vist que la durada inicial del mateix es
va establir en 3 anys, prorrogable per tres períodes d’un
any de durada cadascun. Vist l’informe de l’Arquitecte
tècnic municipal de data 12 de gener de 2016 favorable a la
pròrroga. Vist que la durada inicial del contracte
finalitza el 31 de gener de 2016. Atès el que disposen els
articles 23 i 156 del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic aprovat per RDLeg. 3/2011, de 14 de
novembre, el Regidor delegat del Servei de Manteniment
proposa que la Junta de Govern Local, per delegació de
l’Alcaldia Presidència, adopti els acords següents: 1er.Prorrogar per un període d’un any el contracte de “Serveis
de manteniment i neteja de les àrees de joc infantils i
àrees de salut de Figueres”, iniciant-se la pròrroga el dia
1 de febrer de 2016 i finalitzant el 31 de gener de 2017.
2on.- La formalització de la pròrroga tindrà lloc d’acord
amb l’establert a l’article 156.3 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic aprovat per RDLeg. 3/2011,
de 14 de novembre. 3r.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència
perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a
l’execució dels acords anteriors."
----8. Assumptes
d'urgència.

urgents. No

es

produeixen declaracions

----9. Precs i preguntes. A l'extrem de Precs i preguntes
no es produeixen intervencions.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la
sessió a les catorze hores i quinze minuts, de la qual cosa
dono fe.
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