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Acta de la sessió ordinària del dia 27 de juny de 2016
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia
27 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, Francesc Cruanyes
Zafra, Manuel Toro Coll, 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, 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 Núria Galimany Granés.
A les catorze hores i cinc minuts, la Presidència
declara oberta la sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió
anterior, ordinària del dia 20 de juny de 2016, repartida
amb la convocatòria.
----2. Ensenyament. Es ratifica el decret de l'Alcaldia de
23 de maig de 2016 pel qual es va aprovar un conveni de
collaboració per a pràctiques no laborals amb el Servei
d'Ocupació de Catalunya i l'empresa La Felicidad del Tapeo
SL relatiu al Programa Joves per l'Ocupació. A la seva
lectura, la Junta de Govern Local ACORDA, per unanimitat,
ratificar el decret següent:
"En data 24 de setembre de 2015 mitjançant aprovació
per Decret de l’Alcaldia i ratificat pel Ple en la sessió
de data 1 d’octubre de 2015, s’aprovà la sollicitud
adreçada al Servei d’ocupació de Catalunya (SOC) per a
participar en el programa Joves per l’Ocupació (DOGC número
6933 de 12 d’agost de 2015, Ordre EMO/254/2015 de 5
d'agost, de modificació de l’Ordre EMO/251/2014 de 4
d’agost, DOGC número 6680 de 6 d’agost de 2014) en la que
es preveu atendre 40 joves d'entre 16 i 25 anys desocupats,
combinant accions d’orientació, tutorització i seguiment
individualitzat,
formació
i
adquisició
d’experiència
professional en empreses, a fi de facilitar la seva
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inserció laboral en empreses del territori i també fomentar
el seu retorn al sistema educatiu. Atès l’escrit amb
registre d’entrada número 24613 de 7 de desembre de 2015
que signa la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya,
i que adjunta la Resolució relativa a l’atorgament del
desenvolupament d’actuacions previstes en el Programa
d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a
Catalunya (Programa Joves per l'Ocupació), expedient número
JPO-84-2015 promogut per l’Ajuntament de Figueres per a
millorar la formació i les perspectives d’ocupació de 40
joves aturats d’entre 16 i 25 anys. L’àmbit territorial
d’actuació del projecte és la Comarca de l'Alt Empordà.
Atès que s’inicià l’execució del programa el dia 18 de
desembre de 2015 i que haurà de finalitzar el 31 de març de
2017, atenent a l’article 21 de l’Ordre EMO/254/2015 de 5
d’agost. Vist que les empreses que tinguin la voluntat de
participar en el programa Joves per l'ocupació mitjançant
l'oferiment
de
pràctiques
no
laborals
pels
joves
participants hauran de signar, prèviament, un conveni de
collaboració amb aquest Ajuntament (base 10.3 de l’Ordre
EMO/251/2014, de 4 d’agost, per la qual s’estableixen les
bases reguladores del programa). Atès que l’empresa haurà
de designar un tutor/a que serà l’encarregat/da de
facilitar l’aprenentatge als joves per mitjà de les
pràctiques i d’informar al joves sobre les mesures de
prevenció de riscos laborals. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tutora
del grup d’hostaleria (ajudants cambrers) serà la persona
encarregada de supervisar aquestes pràctiques per part de
l’Ajuntament de Figueres, del jove XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
L’Ajuntament de Figueres té subscrites, per al Programa
Joves per l’Ocupació, una pòlissa de responsabilitat civil
número 055-1680080861 amb la companyia Mapfre i una pòlissa
d’accidents número 096-1670002857, incloent incidències in
itinere també amb la companyia Mapfre. Vist que l’empresa
La Felicidad del Tapeo SL ha manifestat el seu interès pel
programa i ha seleccionat un jove participant del programa
Joves per l’Ocupació, i vist que l'interessa poder oferirli fer pràctiques no laborals el més aviat possible, i que
no representa cap cost econòmic per l’Ajuntament. Vist
l’informe emès per la Tècnica en Formació i Inserció
Laboral, aquesta Alcaldia Presidència RESOL: 1r.- Aprovar
el document adjunt titulat “Conveni de collaboració per a
pràctiques no laborals en empreses – Programa d’experiència
professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves
per l’Ocupació”. 2n.- Sotmetre aquest acord a ratificació
del proper Ple Municipal."
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----3. Ensenyament. Es ratifica el decret de l'Alcaldia de
23 de maig de 2016 pel qual es va aprovar un conveni de
collaboració per a pràctiques no laborals amb el Servei
d'Ocupació de Catalunya i l'empresa El Sol de Sant Pere SL
relatiu al Programa Joves per l'Ocupació. A la seva
lectura, la Junta de Govern Local ACORDA, per unanimitat,
ratificar el decret següent:
"En data 24 de setembre de 2015 mitjançant aprovació
per Decret de l’Alcaldia i ratificat pel Ple en la sessió
de data 1 d’octubre de 2015, s’aprovà la sollicitud
adreçada al Servei d’ocupació de Catalunya (SOC) per a
participar en el programa Joves per l’Ocupació (DOGC número
6933 de 12 d’agost de 2015, Ordre EMO/254/2015 de 5
d'agost, de modificació de l’Ordre EMO/251/2014 de 4
d’agost, DOGC número 6680 de 6 d’agost de 2014) en la que
es preveu atendre 40 joves d'entre 16 i 25 anys desocupats,
combinant accions d’orientació, tutorització i seguiment
individualitzat,
formació
i
adquisició
d’experiència
professional en empreses, a fi de facilitar la seva
inserció laboral en empreses del territori i també fomentar
el seu retorn al sistema educatiu. Atès l’escrit amb
registre d’entrada número 24613 de 7 de desembre de 2015
que signa la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya,
i que adjunta la Resolució relativa a l’atorgament del
desenvolupament d’actuacions previstes en el Programa
d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a
Catalunya (Programa Joves per l'Ocupació), expedient número
JPO-84-2015 promogut per l’Ajuntament de Figueres per a
millorar la formació i les perspectives d’ocupació de 40
joves aturats d’entre 16 i 25 anys. L’àmbit territorial
d’actuació del projecte és la Comarca de l'Alt Empordà.
Atès que s’inicià l’execució del programa el dia 18 de
desembre de 2015 i que haurà de finalitzar el 31 de març de
2017, atenent a l’article 21 de l’Ordre EMO/254/2015 de 5
d’agost. Vist que les empreses que tinguin la voluntat de
participar en el programa Joves per l'ocupació mitjançant
l'oferiment
de
pràctiques
no
laborals
pels
joves
participants hauran de signar, prèviament, un conveni de
collaboració amb aquest Ajuntament (base 10.3 de l’Ordre
EMO/251/2014, de 4 d’agost, per la qual s’estableixen les
bases reguladores del programa). Atès que l’empresa haurà
de designar un tutor/a que serà l’encarregat/da de
facilitar l’aprenentatge als joves per mitjà de les
pràctiques i d’informar al joves sobre les mesures de
prevenció de riscos laborals. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
tutora del grup d’hostaleria (ajudants cambrers) serà la
persona encarregada de supervisar aquestes pràctiques per
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part
de
l’Ajuntament
de
Figueres,
del
jove
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
L’Ajuntament
de
Figueres
té
subscrites, per al Programa Joves per l’Ocupació, una
pòlissa de responsabilitat civil número 055-1680080861 amb
la companyia Mapfre i una pòlissa d’accidents número 0961670002857, incloent incidències in itinere també amb la
companyia Mapfre. Vist que l’empresa El Sol de Sant Pere SL
ha manifestat el seu interès pel programa i ha seleccionat
un jove participant del programa Joves per l’Ocupació, i
vist que l'interessa poder oferir-li fer pràctiques no
laborals el més aviat possible, i que no representa cap
cost econòmic per l’Ajuntament. Vist l’informe emès per la
Tècnica en Formació i Inserció Laboral, aquesta Alcaldia
Presidència RESOL: 1r.- Aprovar el document adjunt titulat
“Conveni de collaboració per a pràctiques no laborals en
empreses – Programa d’experiència professional per a
l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l’Ocupació”. 2n.Sotmetre aquest acord a ratificació del proper Ple
Municipal."
----4. Ensenyament. Es ratifica el decret de l'Alcaldia de
24 de maig de 2016 pel qual es va aprovar un conveni de
collaboració per a pràctiques no laborals amb el Servei
d'Ocupació de Catalunya i l'empresa Aki Bricolaje España
SLU relatiu al Programa Joves per l'Ocupació. A la seva
lectura, la Junta de Govern Local ACORDA, per unanimitat,
ratificar el decret següent:
"En data 24 de setembre de 2015 mitjançant aprovació
per Decret de l’Alcaldia i ratificat pel Ple en la sessió
de data 1 d’octubre de 2015, s’aprovà la sollicitud
adreçada al Servei d’ocupació de Catalunya (SOC) per a
participar en el programa Joves per l’Ocupació (DOGC número
6933 de 12 d’agost de 2015, Ordre EMO/254/2015 de 5
d'agost, de modificació de l’Ordre EMO/251/2014 de 4
d’agost, DOGC número 6680 de 6 d’agost de 2014) en la que
es preveu atendre 40 joves d'entre 16 i 25 anys desocupats,
combinant accions d’orientació, tutorització i seguiment
individualitzat,
formació
i
adquisició
d’experiència
professional en empreses, a fi de facilitar la seva
inserció laboral en empreses del territori i també fomentar
el seu retorn al sistema educatiu. Atès l’escrit amb
registre d’entrada número 24613 de 7 de desembre de 2015
que signa la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya,
i que adjunta la Resolució relativa a l’atorgament del
desenvolupament d’actuacions previstes en el Programa
d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a
Catalunya (Programa Joves per l'Ocupació), expedient número
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JPO-84-2015 promogut per l’Ajuntament de Figueres per a
millorar la formació i les perspectives d’ocupació de 40
joves aturats d’entre 16 i 25 anys. L’àmbit territorial
d’actuació del projecte és la Comarca de l'Alt Empordà.
Atès que s’inicià l’execució del programa el dia 18 de
desembre de 2015 i que haurà de finalitzar el 31 de març de
2017, atenent a l’article 21 de l’Ordre EMO/254/2015 de 5
d’agost. Vist que les empreses que tinguin la voluntat de
participar en el programa Joves per l'ocupació mitjançant
l'oferiment
de
pràctiques
no
laborals
pels
joves
participants hauran de signar, prèviament, un conveni de
collaboració amb aquest Ajuntament (base 10.3 de l’Ordre
EMO/251/2014, de 4 d’agost, per la qual s’estableixen les
bases reguladores del programa). Atès que l’empresa haurà
de designar un tutor/a que serà l’encarregat/da de
facilitar l’aprenentatge als joves per mitjà de les
pràctiques i d’informar al joves sobre les mesures de
prevenció de riscos laborals. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tutora
del grup de comerç (caixers) serà la persona encarregada de
supervisar aquestes pràctiques per part de l’Ajuntament de
Figueres, del jove XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. L’Ajuntament de
Figueres té subscrites, per al Programa Joves per
l’Ocupació, una pòlissa de responsabilitat civil número
055-1680080861 amb la companyia Mapfre i una pòlissa
d’accidents número 096-1670002857, incloent incidències in
itinere també amb la companyia Mapfre. Vist que l’empresa
AKI Bricolaje España SLU ha manifestat el seu interès pel
programa i ha seleccionat un jove participant del programa
Joves per l’Ocupació, i vist que l'interessa poder oferirli fer pràctiques no laborals el més aviat possible, i que
no representa cap cost econòmic per l’Ajuntament. Vist
l’informe emès per la Tècnica en Formació i Inserció
Laboral, aquesta Alcaldia Presidència RESOL: 1r.- Aprovar
el document adjunt titulat “Conveni de collaboració per a
pràctiques no laborals en empreses – Programa d’experiència
professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves
per l’Ocupació”. 2n.- Sotmetre aquest acord a ratificació
del proper Ple Municipal."
----5. Ensenyament. Es ratifica el decret de l'Alcaldia de
30 de maig de 2016 pel qual es va aprovar un conveni de
collaboració per a pràctiques no laborals amb el Servei
d'Ocupació de Catalunya i l'empresa Navata Torremirona
Hotel SL relatiu al Programa Joves per l'Ocupació. A la
seva lectura, la Junta de Govern Local ACORDA, per
unanimitat, ratificar el decret següent:
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"En data 24 de setembre de 2015 mitjançant aprovació
per Decret de l’Alcaldia i ratificat pel Ple en la sessió
de data 1 d’octubre de 2015, s’aprovà la sollicitud
adreçada al Servei d’ocupació de Catalunya (SOC) per a
participar en el programa Joves per l’Ocupació (DOGC número
6933 de 12 d’agost de 2015, Ordre EMO/254/2015 de 5
d'agost, de modificació de l’Ordre EMO/251/2014 de 4
d’agost, DOGC número 6680 de 6 d’agost de 2014) en la que
es preveu atendre 40 joves d'entre 16 i 25 anys desocupats,
combinant accions d’orientació, tutorització i seguiment
individualitzat,
formació
i
adquisició
d’experiència
professional en empreses, a fi de facilitar la seva
inserció laboral en empreses del territori i també fomentar
el seu retorn al sistema educatiu. Atès l’escrit amb
registre d’entrada número 24613 de 7 de desembre de 2015
que signa la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya,
i que adjunta la Resolució relativa a l’atorgament del
desenvolupament d’actuacions previstes en el Programa
d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a
Catalunya (Programa Joves per l'Ocupació), expedient número
JPO-84-2015 promogut per l’Ajuntament de Figueres per a
millorar la formació i les perspectives d’ocupació de 40
joves aturats d’entre 16 i 25 anys. L’àmbit territorial
d’actuació del projecte és la Comarca de l'Alt Empordà.
Atès que s’inicià l’execució del programa el dia 18 de
desembre de 2015 i que haurà de finalitzar el 31 de març de
2017, atenent a l’article 21 de l’Ordre EMO/254/2015 de 5
d’agost. Vist que les empreses que tinguin la voluntat de
participar en el programa Joves per l'ocupació mitjançant
l'oferiment
de
pràctiques
no
laborals
pels
joves
participants hauran de signar, prèviament, un conveni de
collaboració amb aquest Ajuntament (base 10.3 de l’Ordre
EMO/251/2014, de 4 d’agost, per la qual s’estableixen les
bases reguladores del programa). Atès que l’empresa haurà
de designar un tutor/a que serà l’encarregat/da de
facilitar l’aprenentatge als joves per mitjà de les
pràctiques i d’informar al joves sobre les mesures de
prevenció de riscos laborals. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tutora
del grup d’hostaleria (ajudants cambrers) serà la persona
encarregada de supervisar aquestes pràctiques per part de
l’Ajuntament
de
Figueres,
del
jove
XXXXXXXXXXXXXX.
L’Ajuntament de Figueres té subscrites, per al Programa
Joves per l’Ocupació, una pòlissa de responsabilitat civil
número 055-1680080861 amb la companyia Mapfre i una pòlissa
d’accidents número 096-1670002857, incloent incidències in
itinere també amb la companyia Mapfre. Vist que l’empresa
Navata Torremirona Hotel SL ha manifestat el seu interès
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pel programa i ha seleccionat un jove participant del
programa Joves per l’Ocupació, i vist que l'interessa poder
oferir-li fer pràctiques no laborals el més aviat possible,
i que no representa cap cost econòmic per l’Ajuntament.
Vist l’informe emès per la Tècnica en Formació i Inserció
Laboral, aquesta Alcaldia Presidència RESOL: 1r.- Aprovar
el document adjunt titulat “Conveni de collaboració per a
pràctiques no laborals en empreses – Programa d’experiència
professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves
per l’Ocupació”. 2n.- Sotmetre aquest acord a ratificació
del proper Ple Municipal."
----6. Ensenyament. Es ratifica el decret de l'Alcaldia de
30 de maig de 2016 pel qual es va aprovar un conveni de
collaboració per a pràctiques no laborals amb el Servei
d'Ocupació de Catalunya i l'empresa Son 4 Diseño y Moda SL
relatiu al Programa Joves per l'Ocupació. A la seva
lectura, la Junta de Govern Local ACORDA, per unanimitat,
ratificar el decret següent:
"En data 24 de setembre de 2015 mitjançant aprovació
per Decret de l’Alcaldia i ratificat pel Ple en la sessió
de data 1 d’octubre de 2015, s’aprovà la sollicitud
adreçada al Servei d’ocupació de Catalunya (SOC) per a
participar en el programa Joves per l’Ocupació (DOGC número
6933 de 12 d’agost de 2015, Ordre EMO/254/2015 de 5
d'agost, de modificació de l’Ordre EMO/251/2014 de 4
d’agost, DOGC número 6680 de 6 d’agost de 2014) en la que
es preveu atendre 40 joves d'entre 16 i 25 anys desocupats,
combinant accions d’orientació, tutorització i seguiment
individualitzat,
formació
i
adquisició
d’experiència
professional en empreses, a fi de facilitar la seva
inserció laboral en empreses del territori i també fomentar
el seu retorn al sistema educatiu. Atès l’escrit amb
registre d’entrada número 24613 de 7 de desembre de 2015
que signa la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya,
i que adjunta la Resolució relativa a l’atorgament del
desenvolupament d’actuacions previstes en el Programa
d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a
Catalunya (Programa Joves per l'Ocupació), expedient número
JPO-84-2015 promogut per l’Ajuntament de Figueres per a
millorar la formació i les perspectives d’ocupació de 40
joves aturats d’entre 16 i 25 anys. L’àmbit territorial
d’actuació del projecte és la Comarca de l'Alt Empordà.
Atès que s’inicià l’execució del programa el dia 18 de
desembre de 2015 i que haurà de finalitzar el 31 de març de
2017, atenent a l’article 21 de l’Ordre EMO/254/2015 de 5
d’agost. Vist que les empreses que tinguin la voluntat de
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participar en el programa Joves per l'ocupació mitjançant
l'oferiment
de
pràctiques
no
laborals
pels
joves
participants hauran de signar, prèviament, un conveni de
collaboració amb aquest Ajuntament (base 10.3 de l’Ordre
EMO/251/2014, de 4 d’agost, per la qual s’estableixen les
bases reguladores del programa). Atès que l’empresa haurà
de designar un tutor/a que serà l’encarregat/da de
facilitar l’aprenentatge als joves per mitjà de les
pràctiques i d’informar al joves sobre les mesures de
prevenció
de
riscos
laborals.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
tutora del grup de comerç (caixers) serà la persona
encarregada de supervisar aquestes pràctiques per part de
l’Ajuntament
de
Figueres,
de
la
jove
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. L’Ajuntament de Figueres té
subscrites, per al Programa Joves per l’Ocupació, una
pòlissa de responsabilitat civil número 055-1680080861 amb
la companyia Mapfre i una pòlissa d’accidents número 0961670002857, incloent incidències in itinere també amb la
companyia Mapfre. Vist que l’empresa Son 4 Diseño y Moda SL
ha manifestat el seu interès pel programa i ha seleccionat
una jove participant del programa Joves per l’Ocupació, i
vist que l'interessa poder oferir-li fer pràctiques no
laborals el més aviat possible, i que no representa cap
cost econòmic per l’Ajuntament. Vist l’informe emès per la
Tècnica en Formació i Inserció Laboral, aquesta Alcaldia
Presidència RESOL: 1r.- Aprovar el document adjunt titulat
“Conveni de collaboració per a pràctiques no laborals en
empreses – Programa d’experiència professional per a
l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l’Ocupació”. 2n.Sotmetre aquest acord a ratificació del proper Ple
Municipal."
----7. Ensenyament. Es ratifica el decret de l'Alcaldia de
30 de maig de 2016 pel qual es va aprovar un conveni de
collaboració per a pràctiques no laborals amb el Servei
d'Ocupació de Catalunya i l'empresa Llofriu i Pons SL
relatiu al Programa Joves per l'Ocupació. A la seva
lectura, la Junta de Govern Local ACORDA, per unanimitat,
ratificar el decret següent:
"En data 24 de setembre de 2015 mitjançant aprovació
per Decret de l’Alcaldia i ratificat pel Ple en la sessió
de data 1 d’octubre de 2015, s’aprovà la sollicitud
adreçada al Servei d’ocupació de Catalunya (SOC) per a
participar en el programa Joves per l’Ocupació (DOGC número
6933 de 12 d’agost de 2015, Ordre EMO/254/2015 de 5
d'agost, de modificació de l’Ordre EMO/251/2014 de 4
d’agost, DOGC número 6680 de 6 d’agost de 2014) en la que
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es preveu atendre 40 joves d'entre 16 i 25 anys desocupats,
combinant accions d’orientació, tutorització i seguiment
individualitzat,
formació
i
adquisició
d’experiència
professional en empreses, a fi de facilitar la seva
inserció laboral en empreses del territori i també fomentar
el seu retorn al sistema educatiu. Atès l’escrit amb
registre d’entrada número 24613 de 7 de desembre de 2015
que signa la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya,
i que adjunta la Resolució relativa a l’atorgament del
desenvolupament d’actuacions previstes en el Programa
d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a
Catalunya (Programa Joves per l'Ocupació), expedient número
JPO-84-2015 promogut per l’Ajuntament de Figueres per a
millorar la formació i les perspectives d’ocupació de 40
joves aturats d’entre 16 i 25 anys. L’àmbit territorial
d’actuació del projecte és la Comarca de l'Alt Empordà.
Atès que s’inicià l’execució del programa el dia 18 de
desembre de 2015 i que haurà de finalitzar el 31 de març de
2017, atenent a l’article 21 de l’Ordre EMO/254/2015 de 5
d’agost. Vist que les empreses que tinguin la voluntat de
participar en el programa Joves per l'ocupació mitjançant
l'oferiment
de
pràctiques
no
laborals
pels
joves
participants hauran de signar, prèviament, un conveni de
collaboració amb aquest Ajuntament (base 10.3 de l’Ordre
EMO/251/2014, de 4 d’agost, per la qual s’estableixen les
bases reguladores del programa). Atès que l’empresa haurà
de designar un tutor/a que serà l’encarregat/da de
facilitar l’aprenentatge als joves per mitjà de les
pràctiques i d’informar al joves sobre les mesures de
prevenció de riscos laborals. XXXXXXXXXXXXXXX, tutora del
grup de comerç (caixers) serà la persona encarregada de
supervisar aquestes pràctiques per part de l’Ajuntament de
Figueres, dels joves XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. L’Ajuntament
de Figueres té subscrites, per al Programa Joves per
l’Ocupació, una pòlissa de responsabilitat civil número
055-1680080861 amb la companyia Mapfre i una pòlissa
d’accidents número 096-1670002857, incloent incidències in
itinere també amb la companyia Mapfre. Vist que l’empresa
Llofriu i Pons SL ha manifestat el seu interès pel programa
i ha seleccionat dos joves participants del programa Joves
per l’Ocupació, i vist que l'interessa poder oferir-los fer
pràctiques no laborals el més aviat possible, i que no
representa cap cost econòmic per l’Ajuntament. Vist
l’informe emès per la Tècnica en Formació i Inserció
Laboral, aquesta Alcaldia Presidència RESOL: 1r.- Aprovar
els documents adjunts titulats “Conveni de collaboració
per a pràctiques no laborals en empreses – Programa
9

d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a
Catalunya, Joves per l’Ocupació”. 2n.- Sotmetre aquest
acord a ratificació del proper Ple Municipal."
----8. Ensenyament. Es ratifica el decret de l'Alcaldia de
6 de juny de 2016 pel qual es va aprovar un conveni de
collaboració per a pràctiques no laborals amb el Servei
d'Ocupació de Catalunya i l'empresari Carles Alexandre
Fraile Lobato relatiu al Programa Joves per l'Ocupació. A
la seva lectura, la Junta de Govern Local ACORDA, per
unanimitat, ratificar el decret següent:
"En data 24 de setembre de 2015 mitjançant aprovació
per Decret de l’Alcaldia i ratificat pel Ple en la sessió
de data 1 d’octubre de 2015, s’aprovà la sollicitud
adreçada al Servei d’ocupació de Catalunya (SOC) per a
participar en el programa Joves per l’Ocupació (DOGC número
6933 de 12 d’agost de 2015, Ordre EMO/254/2015 de 5
d'agost, de modificació de l’Ordre EMO/251/2014 de 4
d’agost, DOGC número 6680 de 6 d’agost de 2014) en la que
es preveu atendre 40 joves d'entre 16 i 25 anys desocupats,
combinant accions d’orientació, tutorització i seguiment
individualitzat,
formació
i
adquisició
d’experiència
professional en empreses, a fi de facilitar la seva
inserció laboral en empreses del territori i també fomentar
el seu retorn al sistema educatiu. Atès l’escrit amb
registre d’entrada número 24613 de 7 de desembre de 2015
que signa la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya,
i que adjunta la Resolució relativa a l’atorgament del
desenvolupament d’actuacions previstes en el Programa
d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a
Catalunya (Programa Joves per l'Ocupació), expedient número
JPO-84-2015 promogut per l’Ajuntament de Figueres per a
millorar la formació i les perspectives d’ocupació de 40
joves aturats d’entre 16 i 25 anys. L’àmbit territorial
d’actuació del projecte és la Comarca de l'Alt Empordà.
Atès que s’inicià l’execució del programa el dia 18 de
desembre de 2015 i que haurà de finalitzar el 31 de març de
2017, atenent a l’article 21 de l’Ordre EMO/254/2015 de 5
d’agost. Vist que les empreses que tinguin la voluntat de
participar en el programa Joves per l'ocupació mitjançant
l'oferiment
de
pràctiques
no
laborals
pels
joves
participants hauran de signar, prèviament, un conveni de
collaboració amb aquest Ajuntament (base 10.3 de l’Ordre
EMO/251/2014, de 4 d’agost, per la qual s’estableixen les
bases reguladores del programa). Atès que l’empresa haurà
de designar un tutor/a que serà l’encarregat/da de
facilitar l’aprenentatge als joves per mitjà de les
10

pràctiques i d’informar al joves sobre les mesures de
prevenció
de
riscos
laborals.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
tutora del grup d’hostaleria (ajudants cambrers) serà la
persona encarregada de supervisar aquestes pràctiques per
part
de
l’Ajuntament
de
Figueres,
del
jove
XXXXXXXXXXXXXXXXXX. L’Ajuntament de Figueres té subscrites,
per al Programa Joves per l’Ocupació, una pòlissa de
responsabilitat
civil
número
055-1680080861
amb
la
companyia Mapfre i una pòlissa d’accidents número 0961670002857, incloent incidències in itinere també amb la
companyia Mapfre. Vist que l’empresari Carles Alexandre
Fraile Lobato amb NIF XXXXXXXX ha manifestat el seu interès
pel programa i ha seleccionat un jove participant del
programa Joves per l’Ocupació, i vist que l'interessa poder
oferir-li fer pràctiques no laborals el més aviat possible,
i que no representa cap cost econòmic per l’Ajuntament.
Vist l’informe emès per la Tècnica en Formació i Inserció
Laboral, aquesta Alcaldia Presidència RESOL: 1r.- Aprovar
el document adjunt titulat “Conveni de collaboració per a
pràctiques no laborals en empreses – Programa d’experiència
professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves
per l’Ocupació”. 2n.- Sotmetre aquest acord a ratificació
del proper Ple Municipal."
----9. Ensenyament. Es ratifica el decret de l'Alcaldia de
13 de juny de 2016 pel qual es va aprovar un conveni de
collaboració per a pràctiques no laborals amb el Servei
d'Ocupació de Catalunya i l'empresària Carmen Fernández
Moreno relatiu al Programa Joves per l'Ocupació. A la seva
lectura, la Junta de Govern Local ACORDA, per unanimitat,
ratificar el decret següent:
"En data 24 de setembre de 2015 mitjançant aprovació
per Decret de l’Alcaldia i ratificat pel Ple en la sessió
de data 1 d’octubre de 2015, s’aprovà la sollicitud
adreçada al Servei d’ocupació de Catalunya (SOC) per a
participar en el programa Joves per l’Ocupació (DOGC número
6933 de 12 d’agost de 2015, Ordre EMO/254/2015 de 5
d'agost, de modificació de l’Ordre EMO/251/2014 de 4
d’agost, DOGC número 6680 de 6 d’agost de 2014) en la que
es preveu atendre 40 joves d'entre 16 i 25 anys desocupats,
combinant accions d’orientació, tutorització i seguiment
individualitzat,
formació
i
adquisició
d’experiència
professional en empreses, a fi de facilitar la seva
inserció laboral en empreses del territori i també fomentar
el seu retorn al sistema educatiu. Atès l’escrit amb
registre d’entrada número 24613 de 7 de desembre de 2015
que signa la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya,
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i que adjunta la Resolució relativa a l’atorgament del
desenvolupament d’actuacions previstes en el Programa
d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a
Catalunya (Programa Joves per l'Ocupació), expedient número
JPO-84-2015 promogut per l’Ajuntament de Figueres per a
millorar la formació i les perspectives d’ocupació de 40
joves aturats d’entre 16 i 25 anys. L’àmbit territorial
d’actuació del projecte és la Comarca de l'Alt Empordà.
Atès que s’inicià l’execució del programa el dia 18 de
desembre de 2015 i que haurà de finalitzar el 31 de març de
2017, atenent a l’article 21 de l’Ordre EMO/254/2015 de 5
d’agost. Vist que les empreses que tinguin la voluntat de
participar en el programa Joves per l'ocupació mitjançant
l'oferiment
de
pràctiques
no
laborals
pels
joves
participants hauran de signar, prèviament, un conveni de
collaboració amb aquest Ajuntament (base 10.3 de l’Ordre
EMO/251/2014, de 4 d’agost, per la qual s’estableixen les
bases reguladores del programa). Atès que l’empresa haurà
de designar un tutor/a que serà l’encarregat/da de
facilitar l’aprenentatge als joves per mitjà de les
pràctiques i d’informar als joves sobre les mesures de
prevenció de riscos laborals. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tutora
del grup d’hostaleria (ajudants cambrers) serà la persona
encarregada de supervisar aquestes pràctiques per part de
l’Ajuntament de Figueres dels alumnes XXXXXXXXXXXXXXXXX i
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
L’Ajuntament
de
Figueres
té
subscrites, per al Programa Joves per l’Ocupació, una
pòlissa de responsabilitat civil número 055-1680080861 amb
la companyia Mapfre i una pòlissa d’accidents número 0961670002857, incloent incidències in itinere també amb la
companyia Mapfre. Vist que l’empresària Carmen Fernández
Moreno ha manifestat el seu interès pel programa i ha
seleccionat dos joves participants del programa Joves per
l’Ocupació, i vist que l'interessa poder oferir-los fer
pràctiques no laborals el més aviat possible, i que no
representa cap cost econòmic per l’Ajuntament. Vist
l’informe emès per la Tècnica en Formació i Inserció
Laboral, aquesta Alcaldia Presidència RESOL: 1r.- Aprovar
els documents adjunts titulats “Conveni de collaboració
per a pràctiques no laborals en empreses – Programa
d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a
Catalunya, Joves per l’Ocupació”. 2n.- Sotmetre aquest
acord a ratificació del proper Ple Municipal."
----10. Ensenyament. Es ratifica el decret de l'Alcaldia de
17 de juny de 2016 pel qual es va aprovar un conveni de
collaboració per a pràctiques no laborals amb el Servei
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d'Ocupació de Catalunya i l'empresa Gastrònoms Chefs SL
relatiu al Programa Joves per l'Ocupació. A la seva
lectura, la Junta de Govern Local ACORDA, per unanimitat,
ratificar el decret següent:
"En data 24 de setembre de 2015 mitjançant aprovació
per Decret de l’Alcaldia i ratificat pel Ple en la sessió
de data 1 d’octubre de 2015, s’aprovà la sollicitud
adreçada al Servei d’ocupació de Catalunya (SOC) per a
participar en el programa Joves per l’Ocupació (DOGC número
6933 de 12 d’agost de 2015, Ordre EMO/254/2015 de 5
d'agost, de modificació de l’Ordre EMO/251/2014 de 4
d’agost, DOGC número 6680 de 6 d’agost de 2014) en la que
es preveu atendre 40 joves d'entre 16 i 25 anys desocupats,
combinant accions d’orientació, tutorització i seguiment
individualitzat,
formació
i
adquisició
d’experiència
professional en empreses, a fi de facilitar la seva
inserció laboral en empreses del territori i també fomentar
el seu retorn al sistema educatiu. Atès l’escrit amb
registre d’entrada número 24613 de 7 de desembre de 2015
que signa la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya,
i que adjunta la Resolució relativa a l’atorgament del
desenvolupament d’actuacions previstes en el Programa
d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a
Catalunya (Programa Joves per l'Ocupació), expedient número
JPO-84-2015 promogut per l’Ajuntament de Figueres per a
millorar la formació i les perspectives d’ocupació de 40
joves aturats d’entre 16 i 25 anys. L’àmbit territorial
d’actuació del projecte és la Comarca de l'Alt Empordà.
Atès que s’inicià l’execució del programa el dia 18 de
desembre de 2015 i que haurà de finalitzar el 31 de març de
2017, atenent a l’article 21 de l’Ordre EMO/254/2015 de 5
d’agost. Vist que les empreses que tinguin la voluntat de
participar en el programa Joves per l'ocupació mitjançant
l'oferiment
de
pràctiques
no
laborals
pels
joves
participants hauran de signar, prèviament, un conveni de
collaboració amb aquest Ajuntament (base 10.3 de l’Ordre
EMO/251/2014, de 4 d’agost, per la qual s’estableixen les
bases reguladores del programa). Atès que l’empresa haurà
de designar un tutor/a que serà l’encarregat/da de
facilitar l’aprenentatge als joves per mitjà de les
pràctiques i d’informar als joves sobre les mesures de
prevenció de riscos laborals. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
tutora del grup d’hostaleria (ajudants cambrers) serà la
persona encarregada de supervisar aquestes pràctiques per
part
de
l’Ajuntament
de
Figueres
de
l’alumne
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
L’Ajuntament
de
Figueres
té
subscrites, per al Programa Joves per l’Ocupació, una
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pòlissa de responsabilitat civil número 055-1680080861 amb
la companyia Mapfre i una pòlissa d’accidents número 0961670002857, incloent incidències in itinere també amb la
companyia Mapfre. Vist que l’empresa Gastrònoms Chefs SL ha
manifestat el seu interès pel programa i ha seleccionat un
jove participant del programa Joves per l’Ocupació, i vist
que l'interessa poder oferir-li fer pràctiques no laborals
el més aviat possible, i que no representa cap cost
econòmic per l’Ajuntament. Vist l’informe emès per la
Tècnica en Formació i Inserció Laboral, aquesta Alcaldia
Presidència RESOL: 1r.- Aprovar el document adjunt titulat
“Conveni de collaboració per a pràctiques no laborals en
empreses – Programa d’experiència professional per a
l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l’Ocupació”. 2n.Sotmetre aquest acord a ratificació del proper Ple
Municipal."
----11. Obres-llicències. Es concedeix a la senyora Marta
Genis Rigall una llicència municipal d'obres
per a
la
reforma interior de l'establiment per a farmàcia al carrer
Ample, 28. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per
unanimitat, d’aprovar la proposta següent:
"En data 6 de maig de 2016 i registre d’entrada número
E2016009966,
la senyora Marta Genís Rigall, sol.licita
llicència municipal d'obres per a la reforma interior
d'establiment de farmàcia al carrer Ample 28 de Figueres;
En data 2 de juny de 2016 l’arquitecte municipal emet
l’informe
següent:
“Característiques
urbanístiques.
Planejament vigentText refòs de les Normes urbanístiques
del Pla general de Figueres. Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya 17/6/2005. Modificació de la
normativa del Pla general referent als paràmetres de
densitat, nombre de places d'aparcament, alçada reguladora
màxima i cossos sortints. Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya 09/03/2007. Text refós del Pla Especial de
Protecció del Centre Històric. Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya 28/03/2007. Tipus de Sòl: Urbà.
Zonificació: Zona 1h2. Edificació per definició volumètrica
i per alineació de vial. Zona perimetral del Centre
Històric. Usos del sòl: En tota la zona, excepció feta dels
edificis que donen front al perímetre de la Rambla,
s'admeten totes les classes d'usos del P.G.M.O., amb les
següents prescripcions: a) Els Usos Terciaris: Comercial i
d'Oficines s'admeten sense limitació de superfície, ni
d'ocupació a totes les plantes dels edificis. La superfície
mínima de la sala de vendes pel comerç alimentari serà de
20 m2, (excepte els establiments de venda exclusiva de
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gelats i/o caramels, i similars), i la superfície màxima
serà de 400 m2. Es prohibeixen els hipermercats i les
galeries
comercials
d'alimentació.
b)
Els
Usos
d'Emmagatzematge i Producció, s'admetran amb les mateixes
Categories i Situacions, que en la Zona Interior (1h1). c)
L'Ús d'Aparcaments, s'admet per a tota la zona en les
mateixes condicions que s'admet en la Zona Interior (1h1).
Categoria d’Intervenció: Substitució Tipològica. Tipologia
estadística:
3.D.
Superfície
reformada:
116,54
m2.
Antecedents. 1. El local de la planta baixa, ha estat
inclòs en l’inventari municipal dels elements d’interés
històric en locals comercials redactat el 2013 per
l’historiador Jaume Santaló Peix. En la fitxa corresponent
s’expressa: “Obra de l’arquitecte Pelayo Martínez (Figueres
1898-1978) dins un projecte de reconstrucció de l’edifici
enderrocat a causa dels bombardejos de la Guerra Civil (i
inclòs dins el programa de Regiones Devastadas) l’actual
Farmàcia Riera conserva pràcticament inalterat el valor
patrimonial de conjunt original (mobiliari, aparador,
retolació, distribució) a excepció del fals sostre i
sistema d’illuminació afegit posteriorment (1965) que
oculta el sostre original encara existent. Els propietaris
conserven en un magatzem les làmpades originals de la
farmàcia. Anteriorment farmàcia Moderna Cusí (1902),
farmàcia Garriga ( apartir de 1917) i Farmàcia Vidal
Freixanet – que es traslladà a aquest emplaçament l’any
1944 provinent del Carrer Joan Maragall cantonada Enginyers
– de la qual l’actual Farmàcia Riera en conserva la
retolació exterior.” 2. El 4 de març de 2016 es va
presentar una sollicitud de llicència d’obres per reformar
el local existent. L’informa tècnic va proposar denegar la
llicència d’obra menor tot indicant que havien de
sollictar una llicència d’obra major, i que en el projecte
s’havien d’incloure les propostes de les actuacions que
afectin els elements considerats d’interés històric i
patrimonial ( rètol, aparador, mostrador, lleixes i sostre
original ocult pel fals sostre). 3. L’Abril de 2016 s’ha
aportat
una
Memòria
Annex
de
projecte
de
reforma
establiment destinat a Farmàcia redactat per Palmada
disseny on s’exposa en resum que “la intervenció intenta
conservar els elements característics del local original
adaptant-los a les noves necessitats d’una nova farmàcia.
Tenint un màxim respecte per la façana i una reproducció
del que havia estat originalment en la primera part de
l’establiment” amb les seguents actuacions descrites en
memòria i plànols: a) S’adaptarà l’accés amb una rampa
reconfigurant el cancell amb pedra de Figueres buixardada i
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estora de fibres. b) S’aprofitarà o es reproduirà el
tancament de fusta i pedra de Figueres polida, segons
l’estat de conservació que es trobi, tot substituint la
porta d’accés per una automàtica de dues correderes de
vidre fins l’altura de l’obertura principal de façana. c)
Es conservaran in situ els miralls laterals gravats d) Es
resituarà la porta de fusta i vidre gravat amb Esculapi a
l’interior de l’establiment donant pas al despatx de la
titular. e) Es resituarà l’enrotllament de la persiana a
l’interior de la façana tot substituint els frontis que
l’amagava i reduia l’alçada de l’entrada. d) Es projecta
una nova retolació fora de l’obertura amb lletra corpòria
segons normes del Pla Especial. f) Es reproduirà en un
primer àmbit la motllura perimetral del fals sostre
original ara només conservada parcialment. g) Es conservarà
i posarà en valor la claraboia de maons de vidre dels
sostre de la construcció original. h) Es reproduirà el marc
i la motllura de fusta del mobiliari a mida original amb un
caixò integrat en el primer àmbit. i) No es conserven ni
pots, ni lluminàries ni altres elements mobles que o bé no
s’han localitzat o bé queden en mans de l’anterior
propietari. 4. El 18 de maig de 2016 l’enginyer tècnic
municipal ha emès informe referent a condicionants
d’activitats
i
coincidència
d’installacions
en
la
tramitació de permisos d’obres classificant el tràmit de
l’activitat com a Comunicació Prèvia, amb Incendis de
competència municipal, categoritzant-la segons el Pla
General com a S3 Sanitari i condicionant-la a l’aportació
de “Certificat tècnic conforme s’han portat a terme les
mesures de prevenció d’incendis que consten en el projecte
presentat
de
prevenció
d’incendis.
Certificat
d’estabilització al foc de l’estructura portant fet per
tècnic competent. Informe favorable emès per Departament
d’interior
de
la
Generalitat
del
compliment
dels
condicionants de seguretat privada que consten en el Reial
Decret 236/1999 i les seves variacions”. Característiques
del projecte. 1.La finca té la consideració de solar i no
està inclosa en cap unitat d'actuació urbanística. 2.Els
paràmetres del projecte s'ajusten al que disposa la
normativa urbanística vigent. 3.El cost real i efectiu de
les obres s’estima inicialment en els documents tècnics
presentats en la quantitat de 43.366 euros que havent estat
validada en l’inicial expedient d’obra menor es correspon
amb una repercussió d’una reforma interior de local de 372
euros per m2. 4.La fiança a dipositar per a la reposició de
l’espai públic que pugui resultar afectat es calcula
d’acord amb les ordenances en el mínim de 500 euros segons
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el detall > 7,00 m x 1,50 m x 30 €/m2. Condicions
particulars. 1. 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 de la
via pública a la Guàrdia Urbana. 2. Les actuacions que
afectin els elements considerats d’interés històric i
patrimonial es realitzaran atenent a l’Annex de projecte
redactat
per
Palmada
disseny
on
s’exposa
que
“la
intervenció intenta conservar els elements característics
del local original adaptant-los a les noves necessitats
d’una nova farmàcia. Tenint un màxim respecte per la façana
i una reproducció del que havia estat originalment en la
primera part de l’establiment” de manera que es reconfiguri
el cancell amb pedra de Figueres buixardada, s’aprofiti o
restitueixi el tancament de fusta i pedra de Figueres
polida, tot conservant i resituant la porta d’accés amb el
seu
vidre
gravat
amb
Esculapi
a
l’interior
de
l’establiment, es conservin in situ els miralls laterals
gravats, es restitueixi al màxim, i com a mínim en un
àmbit, la motllura perimetral del fals sostre original, es
conservi i posi en valor la claraboia de maons de vidre
dels sostre, es restitueixi al màxim, com a mínim en un
àmbit, el marc i la motllura de fusta del mobiliari a mida
original, i es reprofiti sempre que la titularitat dels
bens ho permetin qualsevol dels altres elements mobles
esmentats en l’inventari ( lleixes, mostrador, rètols,...).
3. Abans de la primera utilització caldrà aportar:
Certificat tècnic conforme s’han portat a terme les mesures
de prevenció d’incendis que consten en el projecte
presentat
de
prevenció
d’incendis.
Certificat
d’estabilització al foc de l’estructura portant fet per
tècnic competent. Informe favorable emès per Departament
d’interior
de
la
Generalitat
del
compliment
dels
condicionants de seguretat privada que consten en el Reial
Decret 236/1999 i les seves variacions. 4. Abans de la
instal.lació de
qualsevol rètol caldrà tramitar la
preceptiva autorització que en qualsevol cas es subjectarà
a allò previst a l’article Article 77 del Pla Especial del
Centre Històric. Determinacions sobre rètols, marquesines,
envelats i altres elements sobreposats. Conclusions. Es
proposa 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
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consti als efectes oportuns signo aquest informe, redactat
segons el meu saber i ofici que sotmeto a raonament
tècnicament més ben fonamentat i als informes jurídics."
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
la senyora Marta Genis Rigall, per a la reforma interior
establiment per a farmàcia al carrer Ample 28, de Figueres,
d'acord amb les condicions generals que s'adjunten en el
full annex i amb les particulars següents: a)
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 de la via pública a la
Guàrdia Urbana. b) Les actuacions que afectin els elements
considerats d’interés històric i patrimonial es realitzaran
atenent a l’Annex de projecte redactat per Palmada disseny
on s’exposa que “la intervenció intenta conservar els
elements característics del local original adaptant-los a
les noves necessitats d’una nova farmàcia. Tenint un màxim
respecte per la façana i una reproducció del que havia
estat originalment en la primera part de l’establiment” de
manera que es reconfiguri el cancell amb pedra de Figueres
buixardada, s’aprofiti o restitueixi el tancament de fusta
i pedra de Figueres polida, tot conservant i resituant la
porta d’accés amb el seu vidre gravat amb Esculapi a
l’interior de l’establiment, es conservin in situ els
miralls laterals gravats, es restitueixi al màxim, i com a
mínim en un àmbit, la motllura perimetral del fals sostre
original, es conservi i posi en valor la claraboia de maons
de vidre dels sostre, es restitueixi al màxim, com a mínim
en un àmbit, el marc i la motllura de fusta del mobiliari a
mida original, i es reprofiti sempre que la titularitat
dels bens ho permetin qualsevol dels altres elements mobles
esmentats en l’inventari ( lleixes, mostrador, rètols,...).
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c) Abans de la primera utilització caldrà aportar:
Certificat tècnic conforme s’han portat a terme les mesures
de prevenció d’incendis que consten en el projecte
presentat
de
prevenció
d’incendis.
Certificat
d’estabilització al foc de l’estructura portant fet per
tècnic competent. Informe favorable emès per Departament
d’interior
de
la
Generalitat
del
compliment
dels
condicionants de seguretat privada que consten en el Reial
Decret 236/1999 i les seves variacions. d) Abans de la
instal.lació de
qualsevol rètol caldrà tramitar la
preceptiva autorització que en qualsevol cas es subjectarà
a allò previst a l’article Article 77 del Pla Especial del
Centre Històric. Determinacions sobre rètols, marquesines,
envelats i altres elements sobreposats. e)
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. f) 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. g) 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. h) Quan
als
serveis
municipals
s’hauran
de
complir
els
condicionants establert per Figueres de Serveis SA. Segon.Comunicar a la senyora Marta Genis Rigall 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 43.366€. 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
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terminis assenyalats a la notificació de la corresponent
liquidació."
----12. Obres-llicències. Es concedeix a l’entitat Akí
Bricolatge España SLU una llicència municipal d'obres per a
l'ampliació del local comercial a l'Avinguda de Roses, 90,
Polígon Industrial Vilatenim Sud, parcel.la 2. Després de
llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar
la proposta següent:
"En data 24 de març de 2016 i registre d’entrada
número E2016006267, l’entitat
Akí Bricolatge España SLU,
representada pel senyor Lluís Blanchar Ardévol, sol.licita
llicència municipal d'obres per a
l'ampliació del local
comercial
a l'Avinguda de Roses 90, Polígon Industrial
Vilatenim Sud, parcel.la 2,
de Figueres. En data
21 de
juny de 2016 l’arquitecte municipal emet l’informe següent:
“Característiques
urbanístiques.
Planejament
vigent:
Modificació del PGOU de la banda sud sector equipaments
supramunicipals de Vilatenim. Publicada al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya del dia 27 de Desembre de 2002.
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 Superfície d’ampliació: 62,10 m2
Antecedents. El 4 d’Abril l’enginyer tècnic muncipal va
emetre informe previ indicant el tràmit a Incendis amb
competència de la Generalitat, i remetent la demostració de
la suficiència d’aparcaments a l’article 14 de l’annex 1
del Pla General. En els expedients anteriors d’obra major i
activitat ja s’havia acreditat que el nombre de places
d’aparcament de l’establiment corresponia a l’exigible tant
per la normativa sectorial de comerç com per la normativa
urbanística recollida en l’esmentat article 14 de l’annex 1
del Pla General. L’increment dels actuals 62,10 m2 que no
afecten a la superfície de venda no altera desfavorablement
les condicions inicials. El 6 d’abril de 2016 l’Alcaldia va
remetre amb ofici l’expedient per a informe de la regió
d’emergències de Girona. El 9 de maig amb RE 10083 va tenir
entrada l’informe favorable de prevenció d’incendis amb el
condicionat que el titular és responsable d’executar i
mantenir
les
mesures
de
seguretat
previstes
a
la
documentació tècnica, establertes per la reglamentació
d’aplicació. Característiques del projecte. El projecte
s'ajusta al que disposa la normativa urbanística vigent.
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L’immoble té la consideració de solar i no està inclòs en
cap unitat d'actuació urbanística. El cost real i efectiu,
vist que el projecte no el justifica amb amb aplicació de
preus
unitaris
sobre
estat
d’amidaments
s’estima
inicialment en la quantitat de 40.365 euros que representa
una repercussió proporcionada de 650 euros/m2 en ampliació
de local comercial en ús. La fiança a dipositar per a la
gestió dels residus de construcció i runes és de 225,72
euros d’acord amb la fitxa del projecte. 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 Akí Bricolatge España SLU, representada pel
senyor Lluís Blanchar Ardévol,
per a
l'ampliació del
local comercial
a l'Avinguda de Roses 90, Polígon
Industrial Vilatenim Sud, parcel.la 2, de Figueres, d'acord
amb les condicions generals que s'adjunten en el full annex
i amb les particulars següents: a) 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. b)
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.
Segon.- Comunicar a l’entitat Akí Bricolatge España SLU,
representada pel senyor Lluís Blanchar Ardévol, que pel
concepte impost sobre construccions, installacions i
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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 40.365€. 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."
----13. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni de
col.laboració amb el Patronat de la Catequística de
Figueres per a diversos actes de les festivitats de Sant
Joan i Sant Pere. Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta següent:
"Es
proposa
l’aprovació
d’un
conveni
entre
l’Ajuntament de Figueres i el Patronat de la Catequística
de Figueres regulador de la concessió d’una subvenció
directa pel programa d’activitats de Joan a Sant Pere 2016.
L’Entitat va presentar un escrit amb RGE 12092 de data 1 de
juny de 2016 en la qual sol.licitava
una subvenció per
portar a terme diversos actes per celebrar les festivitats
de Sant Joan i Sant Pere. Així mateix va presentar un
pressupost de les despeses del programa d’actes, que
ascendeix a 3.300 euros. Es proposa l’aprovació d’un
conveni per la concessió d’una subvenció directa de tres
mil Euros (3.000,00 €) al Patronat de la Catequística de
Figueres, NIF G17085051, pels actes de celebració de Sant
Joan i Sant Pere que es portaran a terme del 23 al 29 de
juny de 2016. D’acord amb el pressupost presentat la
subvenció correspon al 90,91% de l’activitat subvencionada.
La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària
2016 201 33400 48004 “Subvencions assoc
2015”. El Cap del Servei de Cultura ha emès informe
favorable a l’establiment d’un conveni per a l’atorgament
d’una subvenció de 3.000 euros a l’entitat amb càrrec a la
partida pressupostària 2016.201.33400.48004 (Subvencions
Associacions 2015). L’alcaldia presidència va aprovar,
mitjançant decret de data 30 de juny de 2015 la delegació a
la Junta de Govern Local
l'atribució relativa a
l'aprovació de convenis reguladors de la concessió de
subvencions a favor d'entitats públiques o privades que
realitzin activitats que complementin o supleixin les
competències locals. La Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions disposa en el seu article 22.2 que
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podran
concedir-se
de
forma
directa,
amb
caràcter
excepcional, aquelles subvencions
que estiguin previstes
en els Pressupostos Generals de les Entitats locals,
aquelles l’atorgament o quantia de les quals vingui
imposada a l’Administració per una norma de rang legal o
aquelles altres subvencions en què s’acreditin raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres
degudament justificades que dificultin la seva convocatòria
pública. Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre estableix que els convenis
són l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions
directes i que en ells s’han d’establir les condicions i
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a
la llei. Per tot això el regidor delegat
del Servei de
Cultura Popular i Festes
proposa a la Junta de Govern
Local que, per delegació de l’alcaldia presidència,
s’adoptin els acords següents: 1.- Aprovar el conveni de
collaboració entre l’Ajuntament de Figueres i el Patronat
de la Catequística de Figueres, NIF G17085051, per portar a
terme diversos actes per celebrar les festivitats de Sant
Joan i Sant Pere 2016, segons el text que s’adjunta a
aquest acord. 2.- Atorgar a Patronat de la Catequística de
Figueres, NIF G17085051,
un ajut de tres mil euros
(3.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2016.201.33400.48004 “Subvencions Associacions 2015”, en
concepte de per portar a terme diversos actes per celebrar
les festivitats de Sant Joan i Sant Pere 2016. El pagament
s’ordenarà un 70% de la quantitat atorgada en el moment de
la signatura del conveni regulador de la subvenció i el 30%
restant una vegada s’hagi presentat el compte justificatiu,
d’acord amb allò establert al pacte sisè, amb un termini
màxim de tres mesos des de la data de finalització de
l’activitat.
3.Notificar
la
present
resolució
a
l’interessat. 4.- Facultar a l’alcaldia presidència per a
la realització de tants actes i gestions com calguin per a
l’execució dels acords anteriors."
----14. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni amb
la Fundació Casa de Cultura de la Diputació de Girona per a
la celebració del Festival Internacional de Teatre de
Girona. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per
unanimitat, d’aprovar la proposta següent:
"Es
proposa
la
signatura
d’un
conveni
entre
l’Ajuntament de Figueres i la Fundació Casa de Cultura de
la Diputació de Girona per a la col.laboració en la
celebració del Festival Internacional de Teatre de Girona
(FITAG) de 2016. La collaboració consisteix en què el
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FITAG programarà actuacions, entre altres, a la ciutat de
Figueres, i aquesta, en contrapartida aquesta cedirà els
espais per a les representacions i farà una aportació
econòmica de 1.000 euros en concepte de despeses de
desplaçaments,
allotjaments
i
producció
tècnica
del
projecte FITAG als municipis. D’acord amb les clàusules del
conveni aquesta quantitat s’haurà d’ingressar a la Fundació
Casa de Cultura de Girona la setmana posterior a la data de
la representació (prèvia presentació de factura). La
despesa de 1.000 euros es portarà a terme amb càrrec a la
partida 16 201 33301 22609. La durada del conveni és d’un
any a partir de la data de la seva signatura, no establintse possibilitat de pròrroga. En l’expedient consten
l’informe del director d’Espais Escènics i de la tècnic
d’administració general. És per tot això que el regidor
delegat del servei de Cultura proposa a la Junta de Govern
Local que, per delegació de l'Alcaldia Presidència,
s'adoptin els acords següents: 1r.- Aprovar el conveni
conveni entre l’Ajuntament de Figueres i la Fundació Casa
de Cultura de la Diputació de Girona per a la col.laboració
en la celebració del Festival Internacional de Teatre de
Girona, any 2016, segons el text que s’adjunta a aquest
acord. 2n.- Autoritzar i disposar
una despesa de
mil
euros (1.000,00 €)
amb càrrec a la partida 16 201 33301
22609 “Gestió Teatre El Jardí” , a favor de la Fundació
Casa de Cultura de la Diputació de Girona, (NIF G17759887).
3r.-Ordenar
el
pagament
prèvia
presentació
de
la
corresponent factura. 4t.- Notificar els presents acords
als interessats. 5è.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència
perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a
l’execució dels acords anteriors."
----15. Aportacions i subvencions. S'aprova un conveni marc
de col.laboració amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, la
Fundació bancària "La Caixa", la Fundació Futbol Club
Barcelona, la Fundació Rosa Oriol, els Ajuntaments del
Vendrell, Lleida, Lloret de Mar, Manlleu, Manresa, Tortosa
i Salt per a l'execució de #Invulnerables, programa de
lluita contra la pobresa. Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta següent:
"Es proposa la signatura d’un conveni marc de
collaboració entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, la
Fundació bancària “La Caixa”, la Fundació Fútbol Club
Barcelona, la Fundació Rosa Oriol, els Ajuntaments del
Vendrell, Figueres, Lleida, Lloret de Mar, Manlleu,
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Manresa, Tortosa i Salt per a l’execució de #Invulnerables,
programa de lluita contra la pobresa. En data 7 de juny de
2016 i amb registre general d’entrada número 12533,
l’Ajuntament de Manlleu trasllada a l’Ajuntament de
Figueres el conveni Invulnerables, programa de lluita
contra la pobresa per tal que l’Ajuntament de Figueres
l’aprovi i el signi i s’enviï a l’Ajuntament de Salt.
L’objecte del conveni, que té una vigència fins al 31
desembre de 2016, és l’execució d’un programa pilot de
lluita contra la pobresa adreçat als nens en risc
d’exclusió social. En les clausules del conveni es detallen
les obligacions
de totes les parts. L’execució i
finançament del programa va a càrrec de les Fundacions de
La Caixa (600.000 euros) i del Fútbol Club Barcelona
(440.000 euros). Aquestes s’encarreguen de seleccionar un
grup d’entitats del tercer sector que en cada àmbit
territorial del programa pilot (una d’elles Figueres)
s’encarregarà de coordinar i portar a terme les actuacions
dels diferents projectes que es portaran a terme. De
conformitat amb el pacte quart els ens locals posaran a
disposició del programa pilot el conjunt de recursos i
serveis de què ja disposen, sense aportacions addicionals.
Per tant l’aprovació del conveni no suposa una despesa
econòmica
expressa.
Així
mateix
està
prevista
la
constitució d’una comissió de seguiment en la qual cada ens
local hi participa amb un representant. En l’expedient
consten l’informe de la cap del servei d’educació i de la
tècnic d’administració general. És per tot això que la
regidora delegada del servei d’Educació proposa a la Junta
de
Govern
Local
que,
per
delegació
de
l'Alcaldia
Presidència, s'adoptin els acords següents: 1r.- Aprovar el
conveni conveni marc de collaboració entre el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya, la Fundació bancària “La Caixa”, la Fundació
Fútbol Club Barcelona, la Fundació Rosa Oriol, els
Ajuntaments del Vendrell, Figueres, Lleida, Lloret de Mar,
Manlleu, Manresa, Tortosa i Salt per a l’execució de
#Invulnerables, programa de lluita contra la pobresa,
segons el text que s’adjunta a aquest acord. 2n.- Nomenar
la senyora Anna Cortada Pomès com a representant de
l’Ajuntament de Figueres a la Comissió de Seguiment del
programa #Invulnerables, programa de lluita contra la
pobresa.
3r.Notificar
els
presents
acords
als
interessats. 4t.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència
perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a
l’execució dels acords anteriors."
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----16. Assumptes urgents. Prèvia la necessària declaració
d'urgència, aprovada per unanimitat, es passa a deliberar
sobre els assumptes que l'han motivada amb el resultat
següent:
---- Obres municipals. S'aprova inicialment la memòria
valorada
denominada
“Memòria
valorada
del
projecte
d’adequació del carrer Monturiol entre el C/ Ample i la
Plaça de l’Escorxador”. Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta següent:
"El serveis tècnics municipals han redactat la memòria
valorada
denominada
“Memòria
valorada
del
projecte
d’adequació del carrer Monturiol entre el C/ Ample i la
Plaça de l’Escorxador” amb un import total d’execució per
contracte, que inclou l’IVA, de vuitanta-sis mil vint-icinc euros, amb cinc cèntims (86.025,05 €). Vist l’informe
jurídic que consta a l’expedient i atès l’establert al Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril; la llei
7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim
local, modificada, entre d’altres per la llei 27/20013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, i el Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, i atès que es disposa de previsió
al pressupost municipal per a executar aquesta obra,
l’alcadia-presidència proposa a la Junta de Govern Local
que, per delegació de l’alcaldia-presidència, adopti els
acords següents: 1r.- Aprovar inicialment la memòria
valorada
denominada
“Memòria
valorada
del
projecte
d’adequació del carrer Monturiol entre el C/ Ample i la
Plaça de l’Escorxador” amb un import total d’execució per
contracte, que inclou l’IVA, de vuitanta-sis mil vint-icinc euros, amb cinc cèntims (86.025,05 €). 2n.- Exposar al
públic l’expedient i la memòria valorada, per termini de
trenta dies, des de l’anunci de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la
presentació d’allegacions i sollicitar els informes de
les companyies de serveis afectats. Publicar el contingut
d’aquest projecte al web municipal per a facilitar-ne la
seva consulta, en aquest mateix termini d’exposició
pública."
---- Personal. Es
juny de 2016 pel
d'un funcionari.
Local ACORDA, per

ratifica el decret de l'Alcaldia de 22 de
qual es declara la jubilació anticipada
A la seva lectura, la Junta de Govern
unanimitat, ratificar el decret següent:
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"Antecedents: El Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
mitjançant instància amb número de registre d'entrada 12714
de 9 de juny, posa de manifest la seva voluntat de jubilarse anticipadament de tal forma que l'últim dia de treball
sigui el 24 de juny de 2016 i sollicita el pagament del
premi de jubilació anticipada previst en l'article 17 de
l'acord de condicions de treball del personal funcionari.
Fonaments jurídics. 1.- L’article 63 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, estableix
com a causa de pèrdua de la condició de funcionari la seva
jubilació. L’article 67 precisa que aquesta jubilació pot
ser voluntària a petició del funcionari i sempre que
reuneixi les condicions establertes per la legislació de la
Seguretat
Social
per
jubilar-se
anticipadament.
2.L’article 17 de l'acord de condicions de treball està
redactat de la següent manera: «1. En el marc de la seva
potestat d’autoorganització, l’Ajuntament de Figueres podrà
portar a terme plans per tal d’incentivar la jubilació
anticipada, en els termes que es determinin i d’acord amb
la legislació vigent. 2. Els empleats municipals que
s’acullin a la jubilació anticipada tindran dret a
percebre, en una sola paga, una indemnització per les
quanties que tot seguit s’exposen:
Edat
60
61
62
63
64
Import 39.274
31.419
23.565
15.710
7.855»
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol: 1.Declarar el
Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,amb efectes del dia 25 de juny
de 2016, inclós, jubilat anticipadament, amb pèrdua de la
seva
condició
de
funcionari.
2.Atorgar
al
Sr.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la quantitat de 7.855 euros
bruts,
en
concepte
d'indemnització
per
jubilació
anticipada. als 64 anys d'edat."
---- Seguidament, essent les catorze hores i tretze minuts,
fa ús de la paraula la Presidència que diu que l' expedient
que es tractarà a continuació es refereix a matèries
delegades pel Ple de l'Ajuntament en la Junta de Govern
Local per la qual cosa, a partir d'aquest moment i per
debatre'l i resoldre'l, la sessió de la Junta de Govern
Local passa a tenir el caràcter de pública i anuncia
verbalment aquesta circumstància després d'obrir la porta
de la sala de sessions als efectes que pugui accedir-hi el
públic que ho desitgi.
---- Trànsit. S'aprova un Conveni Marc de collaboració amb
el Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària.
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Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat,
d'aprovar el dictamen següent:
"L’inspector de la Guàrdia Urbana ha emès en data 30
de maig de 2016 l’informe que diu el següent: “El Servei
Català de Trànsit (SCT) ens ha proposat subscriure el
“Conveni Marc de Collaboració entre el Servei Català de
Trànsit i l’Ajuntament de Figueres en matèria de seguretat
viària”. En raó d’aquest conveni no hi ha cap compromís nou
per part de l’ajuntament de Figueres, atès que recull unes
pràctiques que la Guàrdia Urbana ja realitza: Comunicació
dels accidents de trànsit, dins dels termines fixats,
mitjançant l’aplicatiu SIDAT. Equipament informàtic propi
de l’ajuntament i del que ja es disposa. Conservació i cura
del material que el SCT pugui cedir a la Guàrdia Urbana.
Adjunt a aquest conveni marc també es proposa que ens
afegim a l’ “Annex 5 al conveni marc referit a la
collaboració en matèria de controls d’estupefaents amb
aportació de kits de detecció de substàncies estupefaents i
material de suport amb l’Ajuntament de Figueres”. L’annex
recull una pràctica que el SCT ja realitzava, essent que
per cada kit de detecció de drogues que l’ajuntament
comprava la Generalitat ens en facilitava un més de manera
gratuïta. També preveu que el Servei Català de Trànsit es
faci càrrec de la confirmació de droga d’abús en saliva al
laboratori de referència establert. Per tot l’exposat
informo de manera favorable que l’Ajuntament de Figueres
subscrigui el conveni marc i l’annex 5 abans esmentats.”
Atès el que disposen el Reial Decret legislatiu 6/2015,
de 30 d'octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària, el 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, la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, la Llei 26/2010,
del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, la Llei 30/1992, de
26 de novembre de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, el Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals i la resta
de la normativa vigent, la Comissió Informativa General
proposa a la Junta de Govern Local que, per delegació del
Ple de l’Ajuntament, adopti els acords següents: 1.-Aprovar
el Conveni Marc de collaboració entre el Servei Català de
Trànsit i l’Ajuntament de Figueres en matèria de seguretat
viària i el seu annex 5, que s’adjunten. 2.- Autoritzar
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l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions
que calguin per a l’execució dels acords anteriors."
---- A continuació, essent les catorze hores i quinze
minuts, torna a fer ús de la paraula la Presidència que diu
que a partir d'aquest moment la sessió de la Junta de
Govern Local torna a tenir el caràcter de no pública, ja
que no hi ha més expedients que es refereixin a matèries
delegades pel Ple de l'Ajuntament en la Junta de Govern
Local i que, en conseqüència, el públic present ha
d'abandonar la sala de sessions.
----17. 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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