JUNTA DE GOVERN LOCAL
---------------------

Núm.21

Acta de la sessió ordinària del dia 20 de juny de 2016
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia
20 de juny de 2016, sota la Presidència de l’alcaldessa
Marta Felip Torres, es reuneixen els membres de la Junta de
Govern Local: Pere Casellas Borrell, Jordi Masquef Creus,
Dolors Pujol Matas, Joaquim Felip Gayolà i Alfons Martínez
Puig amb l’assistència de la secretària accidental, Laia
Oliver Pastoret, i de la interventora accidental, Sara
Carreras Aurich, per tal de dur a terme la sessió ordinària
en primera convocatòria.
Així mateix, autoritzat per la Presidència, segons
allò que disposa l'article 59.2 del Reglament Orgànic
Municipal, hi assisteix amb veu però sense vot el regidor
no membre de la Junta de Govern Local César Luis
Barrenechea Montero.
Excusen la seva absència els regidors membres de la
Junta de Govern Local Francesc Cruanyes Zafra i Manuel Toro
Coll.
A les catorze hores i deu minuts, la Presidència
declara oberta la sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió
anterior, ordinària del dia 13 de juny de 2016, repartida
amb la convocatòria.
----2. Ensenyament. Es ratifica el decret de l'Alcaldia de
3 de juny de 2016 pel qual s'aprova l'establiment d'un
conveni de cooperació educativa amb la Universitat de
Girona, Facultat de Turisme, per tal d'acollir un
estudiant. A la seva lectura, la Junta de Govern Local
ACORDA, per unanimitat, ratificar el decret següent:
"1. La Universitat de Girona i l'Ajuntament de
Figueres, amb la voluntat d'intensificar les relacions
entre el món universitari i la realitat professional varen
signar un conveni marc de collaboració acadèmica amb
l'objectiu que els estudiants desenvolupin de manera
pràctica els coneixements que adquireixen a la Universitat.
2. Atès que el responsable de la Universitat de Girona,
Facultat de Turisme, presenta un conveni de cooperació
educativa per tal que l’estudiant de Grau en Turisme
XXXXXXXXXXXXX realitzi pràctiques remunerades en concepte
d’ajut a l’estudi, amb un total de 2.400 €, del 13 de juny
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al 14 de setembre de 2016, amb un total de 526 hores, a
l’Oficina municipal de Turisme. Fonaments Jurídics: 1. La
Universitat de Girona, és un centre d'ensenyament públic,
el conveni de collaboració amb l'Ajuntament té naturalesa
de conveni interadministratiu. D'acord amb l'article 303
del Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats
locals, aprovat pel Decret 179/19995, de 13 de juny (ROAS),
per conveni pot establir-se una relació de cooperació
consensuada entre ens locals i altres administracions
públiques per al desenvolupament de les competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin
un interès comú. 2. El conveni s'ajusta pel que fa a
objecte, contingut i elements, al que disposen els articles
307 i 308 del ROAS, i l'òrgan competent per a l'aprovació
de la celebració del conveni s'atribueix al Ple de
l'Ajuntament ja que l'objecte dels convenis és la
disposició o condicionament de l'exercici de competències
municipals. Atès que no hi ha transferència de competències
de la entitat, no es requereix la majoria absoluta en
l'adopció d l'acord. El Ple va delegar aquesta atribució a
la Junta de Govern Local mitjançant acord de data
07/04/2016. 3. Atès que és urgent que l'estada de
pràctiques comenci el dia 13 de juny de 2016. Per tot això,
l'alcaldessa presidenta resol: 1. Aprovar l’establiment
d'un conveni de cooperació educativa entre la Universitat
de Girona, Facultat de Turisme i l’Ajuntament de Figueres
per tal d’acollir l’estudiant de Grau en Turisme,
XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Les pràctiques es duran a terme a
l’Oficina de Turisme, amb un total de 526 hores, del 13 de
juny al 14 de setembre, amb horaris rotatius de matí, tarda
o matí i tarda. La tutora de les pràctiques per part de
l'Ajuntament
serà
la
Sra.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Coordinadora d’Informació Turística. 2. Determinar que
l’estudiant XXXXXXXXXXXXXXXXX sigui donat d’alta a la
Seguretat Social durant el període de les pràctiques (del
13/06/16 al 14/09/16, ambdós inclosos) i rebi la quantitat
de 2.400 euros en concepte d’ajut a l’estudi (amb càrrec a
la
partida
personal
temporal
de
Turisme
16.401.43200.13101), i que es faran efectius de la següent
manera: 600 € a la nòmina del mes de juny. 600 € a la
nòmina del mes de juliol. 600 € a la nòmina del mes
d'agost. 600 € a la nòmina del mes de setembre. (a aquestes
quantitats s’haurà d’aplicar la retenció d’un 2% en
concepte
d’IRPF).
3.
Sotmetre
aquest
decret
a
la
ratificació de la Junta de Govern Local, per delegació del
Ple, en la propera sessió que es celebri."
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----3. Obres-llicències. Es concedeix a l’entitat Gran
Kaptura SL una llicència municipal d'obres
per a la
implantació d'un ascensor en el local comercial situat al
carrer Parc del Manol, 2, local 04. Després de llegir-la i
debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta
següent:
"En data 13 de maig de 2016 i registre d’entrada
número E2016010717, l’entitat Gran Kaptura SL, representada
pel senyor Ramon Miquel Vilanova, sol.licita llicència
municipal d'obres per a la implantació d'un ascensor en el
local comercial situat al carrer Parc del Manol 2, local
04, de Figueres; En data 2 de juny de 2016, l’arquitecte
municipal
emet
l’informe
següent:
“Característiques
urbanístiques. Planejament general: Text refós de les
Normes urbanístiques del Pla General al terme municipal de
Figueres. Aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme
de Girona en sessió del 27 d'abril de 2005. Publicat al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. núm. 4408,
del dia 17 de Juny de 2005. Tipus de Sòl: Urbà. Clau C.
Area per installacions comercials. Tipologia intervenció:
D.8. Característiques del projecte. 1.El projecte s'ajusta
al que disposa la normativa urbanística vigent. 2.L’immoble
té la consideració de solar i no està inclòs en cap unitat
d'actuació urbanística. 3.El cost real i efectiu de la
implantació de l’ascensor s’estima inicialment en el
projecte amb aplicació de presu unitaris sobre estat
d’amidaments en la quantitat de 22.244,19 euros. 4.La
fiança a dipositar per a la gestió dels residus de
construcció i runes és de 150 euros d’acord amb la fitxa
del projecte. Condicions. Prèviament a l’inici de les
obres, a càrrec del promotor, es senyalitzaran i protegiran
adequadament els recorreguts alternatius dels vianants que
puguin ser interceptats per una tanca d’obra mitjançant les
mesures que indiqui la Guàrdia Urbana. En el cas que s'hagi
d'installar al carrer un contenidor per a la recollida de
les runes produïdes, s'haurà de demanar el corresponent
permís d'ocupació de la via pública. Les actuacions de
l’obra en una part de l’immoble inclòs en una única parcela
on es desenvolupen diverses activitats no podrà posar en
risc la seguretat d’aquestes ni la dels espais lliures de
parcela i aparcaments que hi estan associats. La futura
utilització dels locals comportarà necessàriament la
tramitació prèvia de l’expedient d’obres menors, i si
s’escau activitats, amb el projecte tècnic corresponent, el
qual acreditarà el compliment de la normativa sectorial
pertinent d’acord amb els usos admissibles urbanísticament
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que s’hi vulguin implantar. Conclusions. Es pot concedir la
llicència d'obra major sollicitada, 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."
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 Gran Kaptura SL, representada pel senyor Ramon
Miquel Vilanova, per a la implantació d'un ascensor en el
local comercial situat al carrer Parc del Manol 2, local
04, de Figueres, d'acord amb les condicions generals que
s'adjunten en el full annex i amb les particulars següents:
a) Prèviament a l’inici de les obres, a càrrec del
promotor, es senyalitzaran i protegiran adequadament els
recorreguts alternatius dels vianants que puguin ser
interceptats per una tanca d’obra mitjançant les mesures
que indiqui la Guàrdia Urbana. En el cas que s'hagi
d'installar al carrer un contenidor per a la recollida de
les runes produïdes, s'haurà de demanar el corresponent
permís d'ocupació de la via pública. b) Les actuacions de
l’obra en una part de l’immoble inclòs en una única parcela
on es desenvolupen diverses activitats no podrà posar en
risc la seguretat d’aquestes ni la dels espais lliures de
parcela i aparcaments que hi estan associats. c) La futura
utilització dels locals comportarà necessàriament la
tramitació prèvia de l’expedient d’obres menors, i si
s’escau activitats, amb el projecte tècnic corresponent, el
qual acreditarà el compliment de la normativa sectorial
pertinent d’acord amb els usos admissibles urbanísticament
que s’hi vulguin implantar. d) 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. e) Un
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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. f) 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. g) Quan als serveis
municipals s’hauran de complir els condicionants establert
per Figueres de Serveis SA. Segon.- Comunicar a l’entitat
Gran Kaptura SL, representada pel senyor Ramon Miquel
Vilanova, 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 22.244,19€.
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."
----4. Obres-llicències. Es concedeix als senyors Joan
Abulí Tubert i Llorens Ventura Trull una llicència
municipal d'obres per a la modificació del projecte de
construcció d’edifici de 4 habitatges, locals i magatzem al
carrer La Jonquera, 3. Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta següent:
"En data 27 d’abril de 2016 i registre d’entrada
número E2016008961, el senyor Ferran Lorenzo Patiño en
representació dels senyors Joan Abulí Tubert i Llorens
Ventura Trull, sollicita llicència municipal d'obres per a
modificació del projecte de construcció d’edifici de 4
habitatges, locals i magatzem al carrer La Jonquera, 3 de
Figueres, per a ser executades en dues fases ja definides.
En data 10 de juny de 2016 l’arquitecte municipal emet
l’informe
següent:
“Característiques
urbanístiques.
Característiques urbanístiques. Planejament: Text refós de
les Normes urbanístiques del Pla general de Figueres. Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 17 de Juny de
2005. Modificació de la normativa del Pla general referent
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als paràmetres de densitat, nombre de places d'aparcament,
alçada reguladora màxima i cossos sortints. Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de 9 de Març de 2007. Text
refós del Pla Especial de Protecció del Centre Històric.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 28 de Març
de 2007. Text refós del Pla Especial de l’àmbit de l’entorn
de l’església de Sant Pere aprovat definitivament a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de
1 d’octubre de 2008. Tipus de Sòl: Urbà. Zonificació: Zona
1h1. Edificació per definició volumètrica i per alineació
de vial. Zona interior del Centre històric. Categoria
d’Intervenció: Substitució més ampliació segons model
tipològic IIa. Tipologia estadística B.3. Superfície
1.144,90 m2. Antecedents. 1. La Junta de govern local de 18
de maig de 2015 va concedir la llicència d’obra 15/2015 per
la construcció en dues fases d’un edifici d’habitatges i
locals al número 3 del Carrer de la Jonquera, consistent en
un local de 360,50 m2 en planta baixa a nivell del Carrer
de la Jonquera i 215 m2 en planta pis ( planta baixa a
nivell del corriol de la Plaça de l’Església), uns 86, 60
m2 en accessos comuns des del nivell del corriol, i a
través d’aquests en planta primera, uns 17,65 m2 en
accessos comuns, un magatzem de 110 m2 i dos habitatges un
de 84,65m2 i un de 73,55m2, i en planta segona uns 8,40 m2
en accessos comuns, i dos habitatges un de 93 m2 i un de
95,25 m2. El projecte preveia l’execució en dues fases, la
primera fase que abastava els elements comuns amb
l’estructura, la coberta, i la totalitat de les façanes més
l’acabat interior dels locals de planta baixa i primera, i
la segona fase que abastava l’acabament interior dels
habitatges i el seu nucli d’accessos. 2. El 27 d’abril de
2016 la promotora va presentar documentació on incorporava
com a modificacions substancials el cobriment d’un pati de
llums resultant innecessari als efectes d’habitabilitat en
haver intercanviat la posició d’un habitatge i un magatzem
portant aquell a la façana al carrer, la modificació de la
zona d’entrada i la redistribució dels trasters incorporant
tant la previsió d’un aljub d’incendis al servei del futur
local de la planta baixa del carrer de la Jonquera així com
un ascensor privatiu des de l’entrada a peu pla del corriol
al magatzem del nivell superior. El 6 de Juny la promotora
ha presentat nova documentació en la que s’ajusten les
dimensions en la coberta de l’immoble dels conductes de les
ventilacions del local de manera que finalment no
s’aixequin més que la barana de la mitgera amb l’antiga
capella de Sant Sebastià. 3. L’edifici de 4 habitatges,
locals i magatzem objecte d’aquestes llicències queda
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finalment configurat amb un total de 1.144,90 m2 construïts
en un local de 350,50 m2 en planta baixa a nivell del
Carrer de la Jonquera i 215 m2 en planta pis ( planta baixa
a nivell del corriol de la Plaça de l’Església), uns 64,50
m2 en accessos comuns des del nivell del corriol, i a
través d’aquests en planta primera des del corriol
d’entrada (segona des del nivell del carrer de la
Jonquera), uns 17,60 m2 en accessos comuns, un magatzem de
110 m2 i dos habitatges un de 75,65m2 i un de 108,75 m2, i
en planta segona des del corriol d’entrada ( tercera des
del nivell del carrer de la Jonquera) uns 12,05 m2 en
accessos comuns, i dos habitatges un de 94,90 m2 i un de
95,65 m2. Característiques del projecte. 1.La finca té la
consideració de solar i no està inclosa en cap unitat
d'actuació urbanística. 2.Els paràmetres de la modificació
del projecte de l’edificació de 4 habitatges, locals i
magatzem s'ajusten al que disposa la normativa urbanística
vigent. 3.La modificació no altera el sumatori de les
superfícies construïdes del projecte que obtingué la
llicència ni en conseqüència l’estimació inicial del
pressupost
considerada.
4.La
modificació
no
altera
substancialment la previsió de l’execució en dues fases, la
primera
fase
que
abasta
els
elements
comuns
amb
l’estructura, la coberta, i la totalitat de les façanes i
els locals i la segona fase que abastarà l’acabament
interior dels habitatges i el seu nucli d’accessos. 5.No
procedeix la imposició de noves fiances. Condicions de
l’execució. 1. Les mateixes de l’informe per la concessió
de la llicència original de 2015. Conclusions. Es proposa
concedir la llicència d'obra major d’edifici de 4
habitatges, locals i magatzem en els termes en que se
sollicita per a ser executada en dues fases ja definides,
i amb les condicions particulars exposades i les generals
annexes." 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, installacions 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
sollicitada pels senyors Joan Abulí Tubert i Llorens
Ventura Trull per a la modificació del projecte de
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construcció d’edifici de 4 habitatges, locals i magatzem al
carrer La Jonquera, 3 de Figueres, per a ser executades en
dues fases ja definides, d'acord amb les condicions
generals que s'adjunten en el full annex i amb les
particulars següents: D’acord amb el Pla Especial de
l’àmbit de l’entorn de l’església de Sant Pere durant les
obres o intervencions que es puguin dur a terme en les
plantes baixes i que afectin el subsòl s’hauran de
realitzar inspeccions visuals per tal de detectar la
possible aparició de restes de l’antiga muralla de
l’anomenat clos del rei Jaume o altres vestigies de l’època
altmedieval així com un control arqueològic de l’obra.
D’acord amb la fitxa d’estudi individualitzat de les
finques del Pla Especial de l’àmbit de l’entorn de
l’església de Sant Pere es conservaran tots els elements
petris, com la finestra d’estil gòtic, les impostes
decorades amb flors, o els escuts sobre els quals reposen
els arcs que hi ha actualment a la façana, i es
recollocaran d’acord amb el nou sistema d’eixos que
estableix el Pla Especial. D’acord amb els plànols
normatius 13 i 16 del Pla Especial de l’àmbit de l’entorn
de l’església de Sant Pere, en la planta més alta reculada
es respectaran lliures els dos metres des de la cara sud de
la paret preexistent situada entre aquesta finca i la
capella de Sant Sebastià sense afectar-la amb cap desgruix
ni retall. D’acord amb els expedients previs d’ordres
d’execució existents sobre aquesta finca, caldrà que
prèviament i simultàniament als treballs d’edificació es
repari amb seguretat el mur lateral nord, que és el mur
lateral sud de l’antiga capella de Sant Sebastià, on segons
consta en els expedients es troben diversos esvorancs (
retalls d’armari i xemeneies) i desperfectes ( lligades
transversals desmuntades ) que han de ser consolidats per
tal d’evitar nous perjudicis a la integritat de les febles
i ja deteriorades estructures arquitectòniques de l’antic
temple. Abans de l’inici de les obres, 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 Guàrdia
Urbana. En el cas que s'hagi d'installar al carrer un
contenidor per a la recollida de les runes produïdes,
s'haurà de demanar el corresponent permís d'ocupació
temporal a la mateixa Guàrdia Urbana. La reconstrucció de
l’edificació comporta la desafectació de les antigues
xarxes de serveis que incideixen en les façanes amb el seu
soterrament generalitzat i les corresponents conversions,
així com la nova execució de les xarxes soterrades
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obsoletes en coordinació amb els nous subministraments i
connexions d’acord amb les
condicions tècniques de
cadascuna de les companyies. Abans de la primera ocupació
dels locals caldrà verificar que s’han completat tots els
elements comuns necessaris per la seguretat i funcionalitat
dels usuaris de l’immoble i que s’han reposat adequadament
les infraestructures de serveis i l’obra d’urbanització de
l’espai públic afectat. 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. Quan als serveis municipals s’hauran
de complir el condicionant establert per Figueres de
Serveis SA: “Existeix una línia aèria que afecta l’espai
frontal de la finca, que caldria modificar (soterrar).
Segon.- Comunicar als senyors Joan Abulí Tubert i Llorens
Ventura Trull que 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."
----5. Personal. S'aprova l’oferta pública d'ocupació.
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat,
d’aprovar la proposta següent:
"Relació dels fets. El Ple de l’Ajuntament, en la seva
sessió de 4 de març de 2016, va aprovar el pressupost per a
l’exercici 2016 i juntament amb ell també va aprovar la
plantilla del personal funcionari i laboral d’aquest
Ajuntament. Fonaments jurídics. 1.- D'acord amb l'article
91.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, les corporacions locals formaran
públicament la seva oferta d'ocupació, ajustant-se als
criteris fixats en la normativa bàsica estatal. 2.L'article 70 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat
públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
de octubre, estableix que les necessitats de recursos
humans, amb assignació pressupostària, que s'hagin de
proveir mitjançant la incorporació de personal de nou
ingrés seran objecte de l'Oferta d'ocupació pública, cosa
que comportarà l'obligació de convocar els corresponents
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processos selectius per a les places compromeses i fins a
un deu per cent addicional, fixant el termini màxim per a
la seva convocatòria. En tot cas, l'execució de l'oferta
d'ocupació pública similar s'ha de desenvolupar dins del
termini improrrogable de tres anys. L'oferta d'ocupació
pública, que s'aprovarà anualment pels òrgans de govern de
les administracions públiques, s'ha de publicar al Diari
oficial corresponent. 3.- L'article 21.1.g de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, atribueix a l'alcalde l'aprovació de
l'oferta pública. Per decret de 30 de juny de 2015,
l'alcaldessa va delegar aquesta atribució en la Junta de
Govern Local. 4.- L'article 56 del Reglament de personal al
servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990,
de 30 de juliol, estableix el contingut i l'estructura de
l'oferta pública d'ocupació. Així mateix, aquest article
estableix
l'obligació
d'incloure
a
l'oferta
pública
aquelles places de personal funcionari de carrera o
personal laboral fix ocupades interinament. L'article 57
n'estableix la publicació en els diaris oficials. 5.Malgrat tot l'anterior, l'article 20 de la Llei 48/2015, de
29 d’octubre, de pressupostos generals de l'Estat per l'any
2016, estableix normes bàsiques que afecten la formació de
l'oferta pública d'ocupació, limitant la incorporació de
nou personal a l'Administració i només permetent-se en els
casos que expressament enumera aquest article. D'acord amb
aquestes limitacions, l'Ajuntament de Figueres només pot
emetre oferta pública en els següents sectors o categories
professionals: a.- En un 100% de reposició d’efectius, pel
que fa a: - Personal docent de les llars d'infants. Personal de control i lluita contra el frau fiscal,
laboral, de subvencions públiques i en matèria de Seguretat
Social, i del control de l'assignació eficient dels
recursos públics. - Personal d'assessorament jurídic i la
gestió dels recursos públics. b.- En un 100% de reposició
d’efectius, personal de Policia Local,
condicionat a: Complir o no superar els límits en matèria d’autorització
d’operacions
d’endeutament.
Complir
el
principi
d’estabilitat de l’art. 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 de abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera tant en la liquidació del pressupost de
l’exercici immediat anterior como en el pressupost vigent.
- Adoptar un acord del Ple en què se sol•liciti la
reposició de les places vacants i en el que es posi de
manifest que aplicant aquesta mesura no se posa en risc el
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Acreditar els extrems anteriors davant el Ministeri
d’Hisenda
i
Administracions
Públiques,
prèviament
a
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l’aprovació de la convocatòria de places. c.- En un 50%, en
la resta de casos. 7.- Segons informe de la interventora
l'Ajuntament no compleix amb les condicions per poder
reposar el 100% dels efectius de la Guàrdia Urbana, amb la
qual cosa la reposició queda fixada en el 50%. 8.L'article 20.4 estableix la fórmula de càlcul de la taxa de
reposició d'efectius: Per calcular la taxa de reposició
d'efectius, el percentatge màxim a què es refereix
l'apartat anterior s'aplicarà sobre la diferència resultant
entre el nombre d'empleats fixos que, durant l'exercici
pressupostari de 2015, van deixar de prestar serveis en
cadascun els sectors, àmbits, cossos o categories, que
preveu l'apartat anterior i el nombre d'empleats fixos que
s'hi haguessin incorporat, en el referit exercici, per
qualsevol
causa,
excepte
els
procedents
d'ofertes
d'ocupació pública, o reingressat des de situacions que no
comportin la reserva de llocs de treball. A aquests
efectes, es computaran els cessaments a la prestació de
serveis per jubilació, retir, mort, renúncia, declaració en
situació d'excedència sense reserva de lloc de treball,
pèrdua de la condició de funcionari de carrera o l'extinció
del contracte de treball o en qualsevol altra situació
administrativa que no comporti la reserva de lloc de
treball o la percepció de retribucions amb càrrec a
l'Administració en la qual es cessa. No computaran dins el
límit màxim de places derivat de la taxa de reposició
d'efectius, aquelles places que es convoquin per a la
provisió mitjançant processos de promoció interna. 8.- A
efectes de calcular la taxa de reposició d'efectius, durant
l'any 2015, hi ha hagut els següents moviments de personal:
a.- Baixes a la plantilla de l'Ajuntament d'acord amb
l'article 20.4 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre,:
Personal
funcionari:
Escala
d'administració
general,
subescala administrativa: 2 places. Escala d'administració
general,
subescala
auxiliar:
1
plaça.
Escala
d'administració general, subescala subalterna: 1 plaça.
Escala d'administració especial, subescala de serveis
especials, classe policia loc al, 3 places. Personal
laboral: Personal de neteja: 3 places. Educador/a de la
llar d’infants: 1 plaça. Conserge: 1 plaça. b.- Altes a la
plantilla de l'Ajuntament d'acord amb l'article 20.4 de la
Llei 48/2015, de 29 d’octubre: No n'hi ha hagut. Així
doncs, dels sectors, àmbits, cossos o categories per als
quals es permet emetre oferta pública pel 100% de reposició
d’efectius s'ha produït 1 vacant (educadora de la llar
d’infants), i en la resta de casos s’han produït 12 vacants
computables pel que fa a la taxa de reposició d'efectius,
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cosa que suposa que es podria incloure a l’oferta pública
d’ocupació una plaça d’educadora de la llar d’infants i 6
places (el 50% de les vacants) corresponents a altres
sectors, àmbits, cossos o categories. 8.- L'oferta pública
d'ocupació és un instrument que fixa determinats criteris
d'accés a l'administració, per tant el seu contingut és
susceptible de negociació col•lectiva d'acord amb l'article
37.1.a del Text refós de la la llei de l'Estatut bàsic de
l'empleat públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre. 9.- Vist l'informe del cap del
servei de Recursos Humans de 3 de juny de 2016 i vist
l'acord de la mesa conjunta de negociació de 10 de juny de
2016. Proposta de resolució. Per tot això exposat, el
regidor director delegat del Servei de Recursos Humans
proposa que la Junta de Govern Local, per delegació de
l’Alcaldia Presidència, adopti els acords següents: 1r.Aprovar l’oferta pública d'ocupació següent de conformitat
amb les places vacants que figuren al pressupost i la
plantilla aprovada pel Ple el dia 4 de març de 2016, , i
d'acord amb l'article 20 de la Llei 48/2015, de 29
d’octubre, de pressupostos generals de l'Estat per l'any
2016:
PERSONAL
FUNCIONARI.
Escala
d'administració
especial. - Subescala de serveis especials. - Classe
policia local i els seus vigilants. - Plaça: sergent. Grup: C. - Subgrup: C1. - vacants: 1. - vacants reservades
a promoció interna: 1. - Sistema de selecció: concurs
oposició. - Plaça: caporal.
- Grup: C. - Subgrup: C2. vacants: 4. - vacants reservades a promoció interna: 4. Sistema de selecció: concurs oposició. - Plaça: agent. Grup: C. - Subgrup: C2. - vacants: 3. - vacants reservades
a promoció interna: 0. - Sistema de selecció: oposició.
PERSONAL LABORAL. - Plaça: tècnic mig d’educació. vacants: 1. - vacants reservades a promoció interna: 1.Sistema de selecció: concurs oposició.2n.- L’oferta pública
podrà ser incrementada en un 10% addicional a les places
convocades en el cas que es produeixin noves vacants amb
posterioritat a la seva aprovació i sempre que es compleixi
amb el que disposa 20 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre,
de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2016. 3r.D’acord amb el que disposa l’article 70 del Text refós de
la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel
Reial
Decret
Legislatiu
5/2015,
de
30
d’octubre,
l’execució de l’Oferta Pública es desenvoluparà en un
període de tres anys a partir de la seva aprovació. 4t.Ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
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per complimentar els aspectes de publicitat requerits per
la legislació."
----6. Assumptes
d'urgència.

urgents. No

es

produeixen declaracions

----7. 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 vint minuts, de la qual cosa
dono fe.
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