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

Núm.35

Acta de la sessió ordinària del dia 17 d'octubre de 2016
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia
17 d'octubre de 2016, sota la Presidència del primer tinent
d'alcalde Pere Casellas Borrell, es reuneixen els membres
de la Junta de Govern Local: Francesc Cruanyes Zafra,
Manuel Toro Coll, Dolors Pujol Matas, Joaquim Felip Gayolà
i Alfons Martínez Puig amb l’assistència de la secretària,
Cristina Pou Molinet, i de la interventora, Anna Morell
Arimany, per tal de dur a terme la sessió ordinària en
primera convocatòria.
Així mateix, autoritzats per la Presidència, segons
allò que disposa l'article 59.2 del Reglament Orgànic
Municipal, hi assisteixen amb veu però sense vot els
regidors no membres de la Junta de Govern Local César Luis
Barrenechea Montero i Núria Galimany Granés.
Excusa la seva absència l’alcaldessa
Marta Felip
Torres.
No assisteix el regidor membre de la Junta de Govern
Local Jordi Masquef Creus.
A les catorze hores, la Presidència declara oberta la
sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió
anterior, ordinària del dia 10 d'octubre de 2016, repartida
amb la convocatòria.
----2. Treball. S'aprova un conveni de col.laboració amb el
Servei d'Ocupació de Catalunya i Jordi Soler Prim per a
pràctiques no laborals d'un participant del programa
Treball als barris. Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a
vot, d’aprovar la proposta següent:
"El programa Treball als barris
és un programa de
suport a territoris amb majors necessitats de reequilibri
territorial i social que contempla programes de formació i
orientació per la millora de la ocupabilitat. A l'ordre
EMO/225/2014 de 22 de juliol, s'estableixen les bases
reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport a
territoris
amb
majors
necessitats
de
reequilibri
territorial i social: projecte Treball als barris i a la
Resolució EMO/758/2015 s’obre la convocatòria per a l’any
2015. En data 21 d'octubre de 2015 va tenir lloc la
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signatura de la resolució per la convocatòria d'aquest any,
amb resultat favorable per part de l'Ajuntament de
Figueres. Es comunica, entre altres, l’atorgament dels
següent programa: Programa A, acció A1-01, Dispositiu
d'inserció laboral per als veïns i veïnes de la Marca de
l'Ham, amb un total atorgat de 140.969,27 €. Aquest
programa contempla la possibilitat de signar "convenis de
collaboració per a pràctiques en empreses externes, en el
marc del programa A del Projecte "Treball als barris" tal i
com indica la Base 6.1. apartat c) mesures ocupacionals, de
l'ordre abans esmentada. Aquestes pràctiques no suposen cap
cost econòmic per part de l'Ajuntament. La realització de
les pràctiques serà precedida per la formalització d'un
conveni de collaboració entre la nostra entitat, l'empresa
interessada i el SOC. En aquesta ocasió es signarà un
conveni amb l'empresa Jordi Soler Prim amb NIF 40438984Q i
el participant M.B amb NIE XXXXXXXX. Realitzarà un total de
80h de pràctiques repartides en un total de 20 dies a raó
de 4 hores per dia. Les pràctiques d'en M. B. s'iniciaran
el dia 02/11/2016 i finalitzaran el 29/11/2016, amb
l'horari de dilluns a divendres de 10 a 14h. L'empresa
designarà un tutor/a que serà l'encarregat/da de facilitar
l'aprenentatge
dels
participants
per
mitjà
de
les
pràctiques i d'informar sobre les mesures de prevenció de
riscos laborals. La tècnica S. A. R. amb DNI XXXXXXXX,
tutora del dispositiu d'inserció sociolaboral de l'acció
A1-01 serà la persona encarregada de supervisar les
pràctiques
per
part
de
l'Ajuntament
de
Figueres.
L'Ajuntament de Figueres té subscrites, per al Programa A.
Acció A1-01 Dispositiu d'inserció sociolaboral per als
veïns i veïnes de la Marca de l'Ham una assegurança
d'accidents collectius amb la Companyia Mapfre Vida, S.A..
pòlisses núm. 055-1580530562 i 096-1570037255 amb els
requisits d'assegurança que exigeix el SOC per aquests
tipus de programes. En base als antecedents exposats, i
vist l’informe de la Tècnica prospectora d’empreses, adjunt
a l’expedient. Per tot l'esmentat l'Alcaldessa presidenta,
proposa a la Junta de Govern Local que, per delegació de
l’Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents: 1r.Aprovar el conveni de collaboració entre l’Ajuntament de
Figueres, el Servei d’Ocupació de Catalunya i Jordi Soler
Prim amb NIF 40438984Q i el participant M. B. amb NIE
XXXXXXXXXXX. Realitzarà un total de 80h
de pràctiques
repartides en un total de 20 dies a raó de 4 hores per dia.
Les pràctiques d'en M. B. s'iniciaran el dia 02/11/2016 i
finalitzaran el 29/11/2016, amb l'horari de dilluns a
divendres de 10 a 14h. 2n.- Autoritzar l’Alcaldia
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Presidència perquè realitzi els actes i gestions
calguin perquè s’executin els acords anteriors."

que

----3. Treball. S'aprova un conveni de col.laboració amb el
Servei d'Ocupació de Catalunya i Navata Torremirona Hotel
SL per a pràctiques no laborals d'una participant del
programa Treball als barris. Després de llegir-la i
debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents
amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
"El programa Treball als barris
és un programa de
suport a territoris amb majors necessitats de reequilibri
territorial i social que contempla programes de formació i
orientació per la millora de la ocupabilitat. A l'ordre
EMO/225/2014 de 22 de juliol, s'estableixen les bases
reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport a
territoris
amb
majors
necessitats
de
reequilibri
territorial i social: projecte Treball als barris i a la
Resolució EMO/758/2015 s’obre la convocatòria per a l’any
2015. En data 21 d'octubre de 2015 va tenir lloc la
signatura de la resolució per la convocatòria d'aquest any,
amb resultat
favorable per part de l'Ajuntament de
Figueres. Es comunica, entre altres, l’atorgament dels
següent programa: Programa A, acció A1-01, Dispositiu
d'inserció laboral per als veïns i veïnes de la Marca de
l'Ham, amb un total atorgat de 140.969,27 €. Aquest
programa contempla la possibilitat de signar "convenis de
collaboració per a pràctiques en empreses externes, en el
marc del programa A del Projecte "Treball als barris" tal i
com indica la Base 6.1. apartat c) mesures ocupacionals, de
l'ordre abans esmentada. Aquestes pràctiques no suposen cap
cost econòmic per part de l'Ajuntament. La realització de
les pràctiques serà precedida per la formalització d'un
conveni de collaboració entre la nostra entitat, l'empresa
interessada i el SOC. En aquesta ocasió es signarà un
conveni amb l'empresa Navata Torremirona Hotel SL amb NIF
B55215511 i la participant S. M. T. amb NIE XXXXXXXXX.
Realitzarà un total de 60h de pràctiques repartides en un
total de 20 dies a raó de 4 hores per dia. Les pràctiques
de la S. M. T. s'iniciaran el dia 24/10/2016 i finalitzaran
el 14/11/16, amb l'horari de dilluns a divendres de 10 a
14h.
L'empresa
designarà
un
tutor/a
que
serà
l'encarregat/da
de
facilitar
l'aprenentatge
dels
participants per mitjà de les pràctiques i d'informar sobre
les mesures de prevenció de riscos laborals. La tècnica S.
A. i R. amb DNI XXXXXXX, tutora del dispositiu d'inserció
sociolaboral de l'acció A1-01 serà la persona encarregada
de supervisar les pràctiques per part de l'Ajuntament de
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Figueres. L'Ajuntament de Figueres té subscrites, per al
Programa A. Acció A1-01 Dispositiu d'inserció sociolaboral
per als veïns i veïnes de la Marca de l'Ham una assegurança
d'accidents collectius amb la Companyia Mapfre Vida, S.A..
pòlisses núm. 055-1580530562 i 096-1570037255 amb els
requisits d'assegurança que exigeix el SOC per aquests
tipus de programes. En base als antecedents exposats, i
vist l’informe de la Tècnica prospectora d’empreses, adjunt
a l’expedient. Per tot l'esmentat l'Alcaldessa presidenta,
proposa a la Junta de Govern Local, per delegació de l’
Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents: 1r.Aprovar el conveni de collaboració entre l’Ajuntament de
Figueres, Torremirona Hotel SL, el Servei d’Ocupació de
Catalunya, i la participant S. M. T. amb NIE XXXXXXXXXX.
Realitzarà un total de 60h de pràctiques repartides en un
total de 20 dies a raó de 4 hores per dia. Les pràctiques
de la S. M. T. s'iniciaran el dia 24/10/2016 i finalitzaran
el 14/11/16, amb l'horari de dilluns a divendres de 10 a
14h. 2n.- Ratificar el present acord a la propera Junta de
Govern Local."
---- Seguidament, essent les catorze hores i deu minuts, fa
ús de la paraula la Presidència que diu que l'expedient que
es tractarà a continuació es refereixen 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.
----4. Ensenyament. S'aprova l'establiment d'un conveni de
cooperació educativa amb la Universitat de Girona, Facultat
d'Educació i Psicologia per tal d'acollir una estudiant de
Grau en Educació Social. Després de llegir-lo i debatre'l
s'ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a
vot, d'aprovar el dictamen següent:
"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. Atès que el
responsable de la Universitat de Girona, Facultat de
d'Educació i Psicologia, presenta un conveni de cooperació
educativa per tal que l’estudiant de Grau en Educació
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Social, N. R. M. E. realitzi pràctiques a partir del 13
d'octubre de 2016 i fins el mes de gener de 2017, amb un
total de 380 hores, al departament d'atenció primària dels
Serveis Socials municipals, aquesta Comissió Informativa
General proposa a la Junta de Govern Local que, per
delegació del Ple de l’Ajuntament de Figueres, adopti els
següents acords: 1. Aprovar l’establiment d'un conveni de
cooperació educativa entre la Universitat de Girona,
Facultat d'Educació i Psicologia i l’Ajuntament de Figueres
per tal d’acollir l’estudiant de Grau en Educació Social,
N. R. M. E. Les pràctiques es duran a terme al departament
d'atenció primària dels Serveis Socials municipals, amb un
total de 380 hores, a partir del 13 d'octubre de 2016 i
fins el mes de gener de 2017. La tutora de les pràctiques
per part de l'Ajuntament serà la Sra. J. B. F., educadora
social. 2. Autoritzar a l’Alcaldessa-Presidenta per a
dictar i fer tants actes i gestions com calguin per dur a
terme l’acord anterior."
---- A continuació, essent les catorze hores i catorze
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.
----5. Assumptes
d'urgència.

urgents. No

es

produeixen declaracions

----6. 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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