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

Núm. 17

Acta de la sessió ordinària del dia 8 de maig de 2017
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 8 de maig de 2017, sota
la Presidència de l’alcaldessa Marta Felip Torres, es reuneixen els membres
de la Junta de Govern Local: Francesc Cruanyes Zafra, Jordi Masquef Creus,
Dolors Pujol Matas i Joaquim Felip Gayolà amb l’assistència de la secretària,
Cristina Pou Molinet, i de la interventora, Anna Maria Macià Bové, per tal de dur
a terme la sessió ordinària en primera convocatòria.
A les catorze hores, la Presidència declara oberta la sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia
24 d'abril de 201, repartida amb la convocatòria.
----2. Obres-llicències: Es concedeix als senyors Eugènia Poch Gardella i Joan
Benejam Vidal una llicència municipal d'obres per a la construcció d'un
habitatge unifamiliar i reforma de local (modificació projecte bàsic) al carrer La
Marca, 5. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels
membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
"En data 5 d'abril de 2017 i registre d’entrada número E2017008458, la
senyora Eugenia Poch Gardella i el senyor Joan Benejam Vidal, sol.licita
llicència municipal d'obres per a la construcció d'un habitatge unifamiliar i
reforma de local (modificació projecte bàsic) al carrer La Marca 5, de Figueres;
En data 18 d'abril de 2017, l’arquitecte municipal emet l’informe següent:
“Característiques urbanístiques.
Planejament vigent: Text refós de les Normes urbanístiques del Pla general al
terme municipal de Figueres. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 17 de
Juny de 2005. Modificació de la normativa del Pla general referent als
paràmetres de densitat, nombre de places d'aparcament, alçada reguladora
màxima i cossos sortints. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 9 de Març
de 2007.
Tipus de sòl Urbà
Quaificació a.13
Us del sòl Preferent: Habitatge Unifamiliar i Plurifamiliar.
Tipologia d-2
Nº d'habitatges 1 de 137,20 m2 superfície útil,(127,39 en la llicència 2016)
Nº de locals 1 de 118,90 m2 superfície útil,(124,01 en la llicència 2016)
Sup reformada i ampliada: 394,45 m2 en total (395,30 en la llicència 2016)
Antecedents
1. El 20 de Juny de 2016 amb RE 13350 la propietat va sollictar llicència per la
construcció d’un habitatge unifamiliar i reforma de local
2. El 6 de Juliol l’enginyer tècnic municipal va emetre informe en relació al local
de planta baixa i altell categoritzant l’activitat com a taller ( ús admès, sempre
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que es resolguin els problemes que es podrien derivar de la seva localització a
la zona i no causi interferència a l'ús principal.) classificant el tràmit de
prevenció d’incendis com a municipal, indicant que cal la reserva de dues
places, i condicionant a “les mesures de seguretat contraincendis que consten
en el projecte presentat”.
3. L’11 de Juliol l’arquitecte municipal va emetre informe urbanístic favorable.
4. El 26 de Setembre la Junta de Govern Local va acordar concedir la llicència
d’obres segons l’expedient OBMA2016000032.
5. El 5 d’Abril de 2017 amb RE 8458 la propietat sollicita una llicència de
modificació tot aportant un Projecte Bàsic modificat. La modificació no altera
substancialment ni els usos ni les superfícies respectives de local i habitatge de
l’expedient de 2016 tot i que resol la reforma i ampliació amb una volumetria i
un sistema constructiu diferents. La remunta de les plantes afegides per a l’ús
d’habitatge es projecta ara amb una menor fondària edificada (9,50 metres en
lloc de 10,20) amb una estructura lleugera de fusta que només es recula del
carrer en la de coberta per formar una terrassa on s’obren les peces de la zona
de dia que s’han traslladat al nivell més alt, mentre que les peces de la zona de
nit es situen alineades a façana en la planta primera aixecada sobre l’altell del
local existent. El local de la planta baixa esgota en part la fondària de la finca
en la seva meitat sud.
6. Els 394,45 m2 totals queden repartits en 88,35 m2 ( abans 75,25) de reforma
local en planta baixa, 43,85 m2 (abans 57,57) de reforma per accessos
habitatge en planta baixa 71,55 m2 ( abans 87,54) de reforma de local en altell,
17,60 m2 ( abans 12,68) de reforma per accessos habitatge, 101,90 m2 (
abans 81,58) de nova planta d’habitatge en planta primera, 71,20 m2 ( abans
80,68) de nova planta d’habitatge en planta segona.
Característiques del projecte.
1. La finca té la consideració de solar i no està inclosa en cap unitat d'actuació
urbanística.
2. El projecte s'ajusta al que disposa la normativa urbanística vigent.
3. No es considera cap variació substancial del cost real i efectiu de les obres
estimat inicialment
4. No es considera una nova fiança de gestió de residus
5. No es considera una nova fiança per garantir la reposició de l’espai públic
que pugui resultar afectat.
Condicions.
1. Tots els paraments resultants de la volumetria articulada de les terrasses,
cobertes i volums de les parts altes en relació a les parts que quedin a la vista
de les edificacions veïnes existents a banda i banda hauran de tenir un
tractament de façana amb les mateixes qualitats que les que donen a l’aliniació
de vial.
2. Abans de la primera utilització del local caldrà acreditar que s’han adoptat
totes les mesures de seguretat contraincendis que consten en el projecte amb
l’aportació dels certificats que corresponents.
Conclusions.
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Es proposa concedir la modificació de 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 que sotmeto a raonament tècnicament més ben
fonamentat, als informes jurídics i al criteri de la corporació."
Atès el que disposa l'article 89 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
i l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa de l’Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica, i l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions,
instal.lacions i obres, l'alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern
Local que, per delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents:
Primer.- Concedir la llicència sol.licitada pels senyors Eugenia Poch Gardella i
Joan Benejam Vidal, per a la construcció d'un habitatge unifamiliar i reforma
de local (modificació projecte bàsic) al carrer La Marca 5, de Figueres, d'acord
amb les condicions generals que s'adjunten en el full annex i amb les
particulars següents:
a) Tots els paraments resultants de la volumetria articulada de les terrasses,
cobertes i volums de les parts altes en relació a les parts que quedin a la vista
de les edificacions veïnes existents a banda i banda hauran de tenir un
tractament de façana amb les mateixes qualitats que les que donen a l’aliniació
de vial.
b) Abans de la primera utilització del local caldrà acreditar que s’han adoptat
totes les mesures de seguretat contraincendis que consten en el projecte amb
l’aportació dels certificats que corresponents.
c) 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.
d) Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la documentació del contractista.
e) 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.
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) Caldrà justufucar la reserva de dues places d'aparcament.
h) Quan als serveis municipals s’hauran de complir els condicionants
següents:
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Aigua:
-Cal fer escomesa d'aigua i anul.lar l'escomesa vella existent. L'escomesa nova
s'ha de sol.licitar a Figueres de Serveis SA que definirà el punt de connexió.
-Cal ubicar l'equip de comptatge (comptador i les seves claus) a la façana
exterior segons informes tècnics del servei. Cal preveure el lloc.
Recollida d'aigües residuals i d'aigües pluvials
-Es desconeix l'estat de l'escomesa existent. Cal realitzar una arqueta de
registre a la vorera per tal de comprovar-la i deixar-la registrada pel seu
manteniment. En cas d'estar en males condicions, caldrà realitzar una
escomesa nova.
-Els edificis han de disposar d'una xarxa de sanejament que separi les aigües
pluvials de les residuals. Aquesta separació s'ha de mantenir, com a mínim, fins
a una arqueta situada a l'exterior de la propietat.
-La instal.lació d'evacuació d'aigües residuals disposarà d'un sifó a l'interior de
la propietat, registrable per les dues bandes del segell hidràulic. Annex V punt
1.1 del Reglament dels serveis públics de sanejament de l'Ajuntament de
Figueres.
-Cal que les arquetes sifòniques estiguin dins la propietat (annex V punt 1.1, 3r.
paràgraf del Reglament dels serveis públics de sanejament de l'Ajuntament de
Figueres.)
-No es permet desguassar directament i sense instal.lacions específiques,
espais que estiguin per sota del nivell de la calçada en el punt de connexió.
L'objecte d'aquesta condició és per evitar les sortides d'aigua de la clavaguera
cap a l'interior.
Enllumenat públic:
-Existeix una línia aèria que afecta l'espai frontal de la finca, que caldria
modificar (soterrar)
Segon.- Comunicar als senyors Eugenia Poch Gardella i Joan Benejam Vidal,
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. També
s’haurà d’ingressar la taxa corresponent per l’atorgament d’aquesta llicència
urbanística. Aquestes quanties hauran de ser ingressades en via voluntària de
pagament a l’hisenda pública d’aquesta administració local, en els llocs indicats
i dins dels terminis assenyalats a la notificació de la corresponent liquidació."
----3. Obres-llicències: Es concedeix al Consorci Castell de Sant Ferran una
llicència municipal d'obres per al projecte de tancament d'un tram del camí
cobert entre les places d'armes de la porta avançada i l'adjacent pel sud del
revellí del roser de la fortalesa de Sant Ferran. Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la
proposta següent:
"En data 7 de març de 2017 i registre d’entrada número E2017005358,
el Consorci Castell de Sant Ferran, representat pel senyor Pedro Rodríguez
Ortega, sol.licita llicència municipal d'obres per al projecte de tancament d'un
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tram del camí cobert entre les places d'armes de la porta avançada i l'adjacent
pel sud del revellí del roser de la fortalesa de Sant Ferran, de Figueres;
En data 8 de març de 2017, l’arquitecte municipal emet l’informe següent:
“Antecedents.
El 7 de març de 2017 amb RE 5358 el Director en funcions del Consorci del
Castell de Sant Ferran ha sol.licitat llicència d’obra per al projecte de
Tancament d’un tram del camí cobert entre les places d’armes de la porta
avançada i l’adjacent pel sud del revellí del Roser de la fortalesa de Sant
Ferran.
Fets.
1. L’arquitecte autor del projecte executiu i de l’estudi de seguretat i salut és el
Sr. Rafel Vila Rodríguez, col.legiat 6448/3. L’objecte del projecte és doble,
didàctic i funcional, ja que es pretén simultàniament segons la memòria: a)
Evitar l’accés descontrolat al fossat amb els riscos d’accidents per caigudes i la
degradació de la part superior del glacis, b) Recuperar un fragment de
l’estacada de fusta que dificultava el pas dels atacants combinant-la amb una
solució més econòmica provisional en la resta del límit intervingut amb
enreixats metallics galvanitzats de simple torsió.
2.El Castell està inclòs en el Pla Especial de Protecció del Catàleg d’edificis de
Figueres. La categoria d’intervenció edificatòria assignada és la Restauració
(R). Segons l’apartat 3 de l’art. 23 la intervenció edificatòria sobre els edificis
amb aquesta categoria d’intervenció pot consistir en :
“a) Obres de consolidació. b) Restabliment als seus valors originals d’aspectes
arquitectònics significatius, com les façanes externes i l’ambient d’un
determinat espai interior. c) Eliminació d’elements sobreposats a l’edifici, que
es verifiquin com incoherents a l’estructura originària i a les ampliacions
orgàniques. d) Inclusió d’elements tecnològics, higiènico-sanitaris i de
seguretat, essencials per a les exigències de l’ús, sempre que es respectin les
normes precedents”. Les obres contemplades en el projecte es correspondrien
amb les previstes en el Pla.
3. El Pla del Catàleg delimita, en l’entorn del Castell tot incloent aquest, un
àmbit sotmès a la redacció d’un Pla Especial “Castell” (art. 74) per a resoldre
entre d’altres questions: “a) La restauració, rehabilitació i reutilització del recinte
de la fortalesa amb programa d’usos i actuacions”. En l’apartat 5 de l’art 66 es
preveu que “ Mentre no s’aprovin els Plans Especials les actuacions que es
puguin autoritzar no han de ser contradictòries amb els objectius i finalitats
assenyalades pels PE ni han d’hipotecar la futura execució dels mateixos”. Les
obres projectades no són contradictòries amb els objectius i finalitats
assenyalades ni han d’hipotecar la futura execució del Pla Especial.
4. La fortalesa de Sant Ferran és un Bé Cultural d’Interés Nacional amb núm.
d’inventari R-I-51-5897 segons la disposició addicional segona de la Llei del
Patrimoni Cultural Català per haver estat declarat castell pel Decret de
22/04/1949. Aiximateix, en virtut de l’article 22 de les normes del Pla Especial
del Catàleg cal obtenir l’informe previ favorable de la Comissió Tècnica del
Patrimoni Cultural de Girona.
Conclusions.
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1. Es proposa, d’acord amb l’article 18 del Pla Especial del Catàleg, l’exposició
al públic, tauló i premsa.
2. Es proposa, d’acord amb la Llei del Patrimoni i amb l’article 22 del Pla
Especial del Catàleg, remetre a informe previ de la Comissió del Patrimoni
Cultural de la Generalitat.
3. Es proposa que si no hi ha al.legacions ni prescripció d’esmenes en els
procediments esmentats, es culmini la tramitació de la llicència urbanística
municipal sol.licitada amb la incorporació d’ofici com a condicions de les que si
s’escau estableixi la Comissió del Patrimoni.
4. Es proposa posar en coneixement dels tècnics municipals de medi ambient,
parcs i jardins i espai públic, del Director de Serveis Urbans, i dels regidors de
Medi Ambient i de Serveis Urbans, el document de projecte atenent a la
sollictud del redactor expressada en la pàgina 5 en el sentit de: “se solicita a
los responsables municipales que corresponda estudien en un futuro próximo la
posibilidad de desplazar el tránsito del público a caminos existentes en cotas
mas bajas e incluso desplazar el paso a nuevos trazados más distantes de la
línea superior del parapeto y glacis”
Això és tot el que el sotasignat pot informar segons els seus coneixements que
sotmet a millor criteri d’aquesta corporació."
Consultat l’expedient de referència, consta que en data 4 d'abril de 2017, es va
publicar, als diaris locals L’Empordà i Hora Nova, l’anunci d’informació pública
per aquesta obra major pel termini de deu dies hàbils. No havent-se presentat
allegacions al respecte.
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 pel Consorci Castell de Sant Ferran,
representat pel senyor Pedro Rodríguez Ortega,
per per al projecte de
tancament d'un tram del camí cobert entre les places d'armes de la porta
avançada i l'adjacent pel sud del revellí del roser de la fortalesa de Sant Ferran,
de Figueres, d'acord amb les condicions generals que s'adjunten en el full
annex i amb les particulars que consten a l'informe de la Comissió Territorial del
Patrimoni Cultural de Girona següents:
a) S'haurà d'efectuar el control arqueològic de l'actuació amb les següents
recomanacions:
- que s'utilitzi un llenguatge més contemporani per a l'estacada de fusta
- que la tanca provisional i la relliga entre l'estacada i el parapet es realitzin amb
un material i un cromatisme més integrat en aquest entorn (fosc i que no generi
reflexes)
- que les posts del filat siguin de fusta, per tal d'unificar materials
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El control arqueològic, d'acord amb la normativa vigent, s'haurà de realitzar
sota la direcció d'un arqueòleg, amb la corresponent autorització de la direcció
General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, segons estableix la Llei
9/1993 de 30 de setembre del patrimoni cultural català i el Decret 78/2002 del
Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
b) S'haurà d'acreditar haver signat amb un gestor autoritzat un document
d'acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per
tipus. En aquest document es farà constar el codi de gestor i el domicili de
l'obra. En el termini d'un mes a comptar des de la finalització de l'obra, s'haurà
de presentar un certificat del gestor de residus contractat referent a la quantitat
i tipus de residus lliurats.
c) Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la documentació del contractista.
d) Un cop iniciades les obres, caldrà lliurar a l’Ajuntament una còpia de l’acta
d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa d’aquestes.
e) Només es podrà utilitzar i ocupar l’edifici o construcció de que es tracti
després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la
comunicació i certificat final d’obra expedit per la direcció facultativa de les
obres o, si s’escau, de l’esmena de la comunicació o l’aportació dels
documents requerits, sense que l’administració atorgant hagi manifestat la
disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les
condicions de la llicència urbanística atorgada.
f) Quan als serveis municipals s’hauran de complir els condicionants que
estableixi Figueres de Serveis SA.
Segon.- Comunicar al Consorci Castell de Sant Ferran, representat pel senyor
Pedro Rodríguez Ortega, 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 21.094,52€. 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 al senyor Aaron Bonilla Carrillo una
llicència municipal d'obres per a la construcció d'un porxo al carrer Muralla, 7.
Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels membres
presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
"En data 3 d'octubre de 2017 i registre d’entrada número E2016019849,
el senyor Aaron Bonilla Carrillo sol.licita llicència municipal d'obres per a la
construcció d'un porxo al carrer Muralla 7 baixos, de Figueres;
En data 31 de març de 2017, l’arquitecte municipal emet l’informe següent:
“Característiques urbanístiques.
Planejament vigent: Text refós de les Normes urbanístiques del Pla general al
terme municipal de Figueres. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 17 de
Juny de 2005. Modificació de la normativa del Pla general referent als
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paràmetres de densitat, nombre de places d'aparcament, alçada reguladora
màxima i cossos sortints. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 9 de Març
de 2007. Text refós del Pla Especial de Protecció del Centre Històric. Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 29 de maig de 2007.
Tipus de Sòl: Urbà.
Zonificació: Zona 1h12. Edificació per definició volumètrica i per alineació de
vial.
Zona perimetral del Centre històric.
Nivell de protecció: 3 Ambiental / Categoria d’Intervenció: Rehabilitació RH /
Model Tipològic IIa
La intervenció edificatòria sobre aquests edificis podrà consistir en: Consolidació de l'estructura de l'edifici, amb possibilitat de reformes de la
mateixa. - Restitució i establiment dels valors arquitectònics de l'edifici, en
especial de la façana, reparant o reconstruint els elements originals, eliminant
les parts i els elements impropis. - Renovació de les parts irrecuperables i de
les que es demostri que no tenen cap interès ni valor arquitectònic. - Ampliació
de volum, si així s'estableix en els Plànols Normatius, seguint les
determinacions fixades normativament.
Tipologia estadística: E7
Superfície porxo: 30 m2
Antecedents
1. Es troba en tràmit un expedient d’obra menor pel condicionament interior
d’un local comercial com a bar restaurant en relació amb el qual la promotora
ha fet redactar un projecte de protecció ambiental i acústica de la terrassa
exterior amb taules i cadires en forma de porxo annex a la sortida posterior al
pati que es tramita cpmplementàriament en aquesta obra major.
2. Segons l’article 27 del Pla Especial del Centre Històric les plantes baixes
poden ocupar fins el 100% de la superfície de la parcella mentre que la
fondària màxima en les plantes elevades es fixa en 18 metres. El porxo annex
al local que es projecta afegir es situa a partir de la fondària de 22 metres de
manera que en cap cas podria tenir relació amb la rehabilitació i utilització de
les plantes superiors que en cap cas podrien superar la fondària de 18 metres
esmentada.
3. La configuració constructiva del projecte del porxo annex a la sortida
posterior al pati és una coberta lleugera de panells sandwich prefabricats
disposats en pendent sobre costelles de fusta i recolzats sobre una parell de
pilastres i una corretja adossada a les façanes prexistents del local, de manera
que més enllà de seva funció de protecció ambiental de l’activitat exterior del
local en res no altera el conjunt de l’immoble al que s’adossa.
4. El 19 d’octubre 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 amb el seguent requeriment: “Manca presentar estudi
impacte acústic de la zona de la terrassa posterior, amb el contingut de l’article
13.3 de l’ordenança municipal reguladora dels sorolls i vibracions (BOP num
51/2007)”
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5. En l’expedient d’obra menor la promotora ha presentat Estudi Acústic fet per
entitat collaboradora Dekkra on es defineixen les mesures correctores de dos
tipus: - Mesura correctora a installar actualment: Pantalla acústica sobre la
paret lateral esquerra del tancament del pati. – Mesures correctores a installar
en el futur: Installació de faldó acústic sobre el pati a nivell del forjat del terra
de planta primera i pantalla acústica al voltant dels aparells d’aire condicionat.
6. El 23 de març de 2017 l’enginyer tècnic municipal ha emès nou informe on
vist l’escrit i plànols aportats de nou considera que no hi ha inconvenient per
continuar la tramitació dels expedients d’obra menor i d’obra major amb els
condicionants de portar a terme les mesures correctores acústiques, i donar-ne
trasllat al propietari dels habitatges.
Característiques del projecte.
1. La finca té la consideració de solar i no està inclosa en cap unitat d'actuació
urbanística.
2. El projecte s'ajusta al que disposa la normativa urbanística vigent.
3. El cost real i efectiu de les obres, s’estima en el projecte amb una relació de
tres partides (fonaments, subestructura de fusta, i panells lleugers de coberta)
que sumen un total 4.951 euros.
4. La fiança a dipositar per a la gestió dels residus de construcció i runes
s’estima en el mínim de 150 euros.
5. La fiança a dipositar per garantir la reposició de l’espai públic que pugui
resultar afectat s’estima en el mínim de 1.000 euros d’acord amb l’ordenança.
Condicions.
1. Abans de l’inici de les obres, a càrrec del promotor, i mitjançant les mesures
detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i protegiran
adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats per la
tanca d’obra. 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 mateixa Guàrdia Urbana.
2. Abans de la primera utilització, atès que s’ha ajustat la fiança a dipositar per
a garantir la reposició de l’espai públic només a les superfícies directament
colindants amb els trams de façana propis de l’immoble, es verificarà que els
subministres de materials i l’accés de maquinària no hagin produït sinistres o
desperfectes que encara no hagin estat reparats en l’espai d’aproximació de la
zona de vianants, i en el seu cas es reposaran prèviament en bon estat els
vials afectats.
3. La utilització del porxo per a l’activitat, d’acord amb l’informe de l’enginyer
tècnic municipal, queda condicionada en l’actualitat a portar a terme les
mesures correctores d’installar la pantalla acústica sobre la paret lateral
esquerra de tancament del pati, l’autorització i valoració de la qual ha de formar
part de l’expedient de l’obra menor de les obres i installacions del local.
4. La utilització del porxo per a l’activitat, d’acord d’acord amb l’informe de
l’enginyer tècnic municipal, quan es porti a terme l’adequació dels habitatges
superiors queda condicionada a la installació d’un faldó acústic sobre el pati a
nivell del forjat del terra de planta primera i a la installació de pantalla acústica
al voltant dels aparells d’aire condicionat.
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Conclusions.
Es proposa concedir la llicència 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 que sotmeto a raonament tècnicament més ben
fonamentat, als informes jurídics i al criteri de la corporació."
Atès el que disposa l'article 89 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
i l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa de l’Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica, i l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions,
instal.lacions i obres, l'alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern
Local que, per delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents:
Primer.- Concedir la llicència sol.licitada pel senyor Aaron Bonilla Carrillo, per
a la construcció d'un porxo al carrer Muralla 7 baixos, 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, i mitjançant les mesures
detallades que indiqui la Guàrdia Urbana es senyalitzaran i protegiran
adequadament els recorreguts alternatius dels vianants interceptats per la
tanca d’obra. 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 mateixa Guàrdia Urbana.
b) Abans de la primera utilització, atès que s’ha ajustat la fiança a dipositar per
a garantir la reposició de l’espai públic només a les superfícies directament
colindants amb els trams de façana propis de l’immoble, es verificarà que els
subministres de materials i l’accés de maquinària no hagin produït sinistres o
desperfectes que encara no hagin estat reparats en l’espai d’aproximació de la
zona de vianants, i en el seu cas es reposaran prèviament en bon estat els
vials afectats.
c) La utilització del porxo per a l’activitat, d’acord amb l’informe de l’enginyer
tècnic municipal, queda condicionada en l’actualitat a portar a terme les
mesures correctores d’installar la pantalla acústica sobre la paret lateral
esquerra de tancament del pati, l’autorització i valoració de la qual ha de formar
part de l’expedient de l’obra menor de les obres i installacions del local.
d) La utilització del porxo per a l’activitat, d’acord d’acord amb l’informe de
l’enginyer tècnic municipal, quan es porti a terme l’adequació dels habitatges
superiors queda condicionada a la installació d’un faldó acústic sobre el pati a
nivell del forjat del terra de planta primera i a la installació de pantalla acústica
al voltant dels aparells d’aire condicionat.
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
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de presentar un certificat del gestor de residus contractat referent a la quantitat
i tipus de residus lliurats.
f) Abans d’iniciar les obres s’haurà d’aportar la documentació del contractista.
g) 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.
h) 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.
i) Quan als serveis municipals s’hauran de complir els condicionants que
estableixi Figueres de Serveis SA
Segon.- Comunicar al senyor Aaron Bonilla Carrillo, 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 4.951€. 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."
----5. Treball: S'aprova un conveni de collaboració per a pràctiques no laborals
amb l’empresa Euromercat Escudero SL. 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 Joves per l'Ocupació és un programa innovador de suport
a l'experiència pràctica de les persones joves d'entre 16 i 25 anys desocupades
que combina accions d'orientació, tutorització i seguiment individualitzat,
formació i adquisició d'experiència professional en empreses i que facilita la
seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema
educatiu.
Aquest Programa de formació en alternança amb el treball pretén estimular la
formació i l'aprenentatge de les persones joves que han abandonat el sistema
educatiu, mitjançant el seu contacte amb l'empresa. Fer-los veure que la
formació és necessària i una oportunitat que els permetrà augmentar les seves
possibilitats d'inserció.
El programa es regula per l'Ordre EMO/254/2015 de 5 d'agost (DOGC núm.
6933 - 12.08.2015), de modificació de l'Ordre EMO/251/2014 de 4 d'agost
(DOGC núm. 6680 de 06/08/2014) .
En data 6 d'octubre de 2016, el Ple Municipal va ratificar el Decret d'Alcaldia de
data 22 de setembre de 2016 on s'aprovava la sollicitud per a participar en el
programa Joves per l'Ocupació, mostrant així la voluntat de promoure
actuacions integrades envers el joves aturats de la ciutat (entre els 16 a 25
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anys i sense tenir el Graduat d'ESO o abandonament prematur d'estudis) en un
marc de collaboració entre el Servei d'Ocupació de Catalunya, l'Ajuntament de
Figueres i les empreses de la zona.
Atesa l'aprovació del programa per mitjà de resolució favorable de la directora
del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de data 5 de desembre de 2016,
registre d'entrada núm.24879 de data 05/12/2016, expedient JPO-32-2016, la
qual ens permet atendre un total de 40 joves, en un marc de collaboració entre
el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), l'Ajuntament de Figueres i les
empreses de la zona i en relació a les següents especialitats d'interès per les
empreses del territori:
- Iniciació tasques bàsiques de restaurant i bar amb francès (235h).
- Caixer/a amb francès (218h).
(20 joves a cada especialitat formativa professionalitzadora)
La collaboració d'empreses té com a objecte facilitar:
-Pràctiques no laborals en entorn productiu (jornada màxima 4 hores/dia i
durada màxima d'1 mes, les quals podran incloure el compromís de
contractació laboral posteriorment).
-O bé 6 mesos d'experiència laboral (jornada completa o parcial mai inferior a 5
hores/dia) d'acord amb qualsevol modalitat contractual vigent a excepció dels
contractes d’interinitat en totes les seves modalitats, els de relleu i els de
substitució de treballadors/es amb reserva de lloc de treball.
La realització d'ambdues possibilitats, pràctiques no laborals en entorn
productiu i/o la contractació del jove a fi d'adquirir experiència laboral, serà
precedida per la formalització d'un conveni de collaboració entre la nostra
entitat i l'empresa interessada.
L'empresa haurà de tutelar el desenvolupament de les pràctiques no laborals
així com el procés de treball efectiu realitzat per la persona jove mitjançant la
designació d'una persona tutora de la seva empresa que juntament amb la
tutora de la nostra entitat farà el seguiment.
Les empreses que optin a la contractació de joves d'aquestes especialitats
podran sollicitar al SOC un ajut amb una quantia equivalent al 100% del salari
mínim interprofessional (SMI) del 2016 per jornada complerta o la part
proporcional en funció de la jornada parcial prevista i amb un màxim de 6
mesos (Base 10 punts 10.7, 10.8 i Base 13 de l'ordre EMO/251/2014 de bases
reguladores).
Atès el Decret d’alcaldia de data 28/12/2016 ratificat pel Ple Municipal en la
sessió del dia 12 de gener de 2017 pel qual s'acceptà la subvenció atorgada i
vist que el programa ja es va iniciar formalment el dia 16 de desembre de 2016.
Atès que a la base 10.3 de l'Ordre EMO/251/2014 de 4 d'agost es preveu la
formalització d'un conveni marc de collaboració entre l'entitat promotora del
programa, en aquest cas l'ajuntament, i el Servei d'Ocupació de Catalunya. En
aquest conveni es detallen, entre d'altres, les tasques i responsabilitats de
l'ajuntament en la gestió del programa, incloent a la clàusula segona:
Compromisos de les parts la referent en el seu punt dos a la Selecció
d'Empreses i entitats sense afany de lucre.
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Atès que el Ple municipal, en la sessió de data 12 de gener 2017 aprovà el
Conveni de collaboració marc entre el SOC i el nostre Ajuntament. Que tal
com s'esmenta a la Base 13 de l'Ordre EMO/251/2014 de 4 d'agost (DOGC
núm. 6680 de 06/08/2014.), el nostre Ajuntament en qualitat de collaborador
del SOC haurà de signar un Conveni de collaboració amb cadascuna de les
empreses interessades a oferir pràctiques no laborals en entorn productiu i/o
que contractin un/a jove participant en el programa a fi d'obtenir experiència
professional, preferentment previ a l'inici d'aquestes.
L’Ajuntament de Figueres té subscrites, per al Programa Joves per l’Ocupació,
una pòlissa de responsabilitat civil número 40561170 i una pòlissa d’accidents
número 40561065, incloent incidències in itinere amb la companyia Allianz.
Vist que l’empresa Euromercat Escudero SL amb CIF B17431396. Domicili
social: Carretera N IIa, 9 - 17700 La Jonquera, ha manifestat el seu interès pel
programa i ha seleccionat un jove participant del programa Joves per
l’Ocupació, A.F.G., d'acord als compromisos adquirits amb el SOC i per tal
d'augmentar les seves possibilitats d'inserció.
Vist que l’empresa Euromercat Escudero SL designarà un tutor/a que serà
l'encarregat de facilitar l'aprenentatge de la jove per mitjà de les pràctiques i
d'informar al jove sobre les mesures de prevenció de riscos laborals. La N.M.N.,
tutora del grup de comerç (caixer/a), serà la persona encarregada de
supervisar aquestes pràctiques per part de l'Ajuntament de Figueres. La
signatura d'aquest conveni no comporta cap cost econòmic pel nostre
Ajuntament.
Vist l’informe favorable emès per la Tècnica en Formació i Inserció Laboral,
l’Alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local que, per delegació
de l’Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents:
1r.- Aprovar el següent conveni de collaboració per a pràctiques no laborals
amb l’empresa Euromercat Escudero SL: (Formulari del Servei d'Ocupació de
Calatunya (SOC) que es retira per contenir dades de caràcter personal i complir
amb la Llei orgànica de protecció de dades).
2n.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que
calguin perquè s’executin els acords anteriors."
----6. Treball: S'aprova un conveni de collaboració per a l’adquisició
d’experiència professional amb l’empresa Duran Giralt SL (Restaurant Can
Costa). 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 Joves per l'Ocupació és un programa innovador de suport
a l'experiència pràctica de les persones joves d'entre 16 i 25 anys desocupades
que combina accions d'orientació, tutorització i seguiment individualitzat,
formació i adquisició d'experiència professional en empreses i que facilita la
seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema
educatiu.
Aquest Programa de formació en alternança amb el treball pretén estimular la
formació i l'aprenentatge de les persones joves que han abandonat el sistema
educatiu, mitjançant el seu contacte amb l'empresa. Fer-los veure que la
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formació és necessària i una oportunitat que els permetrà augmentar les seves
possibilitats d'inserció.
El programa es regula per l'Ordre EMO/254/2015 de 5 d'agost (DOGC núm.
6933 - 12.08.2015), de modificació de l'Ordre EMO/251/2014 de 4 d'agost
(DOGC núm. 6680 de 06/08/2014).
En data 6 d'octubre de 2016, el Ple Municipal va ratificar el Decret d'Alcaldia de
data 22 de setembre de 2016 on s'aprovava la sollicitud per a participar en el
programa Joves per l'Ocupació, mostrant així la voluntat de promoure
actuacions integrades envers el joves aturats de la ciutat (entre els 16 a 25
anys i sense tenir el Graduat d'ESO o abandonament prematur d'estudis) en un
marc de collaboració entre el Servei d'Ocupació de Catalunya, l'Ajuntament de
Figueres i les empreses de la zona.
Atesa l'aprovació del programa per mitjà de resolució favorable de la directora
del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de data 5 de desembre de 2016,
registre d'entrada núm.24879 de data 05/12/2016, expedient JPO-32-2016, la
qual ens permet atendre un total de 40 joves, en un marc de collaboració entre
el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), l'Ajuntament de Figueres i les
empreses de la zona i en relació a les següents especialitats d'interès per les
empreses del territori:
- Iniciació tasques bàsiques de restaurant i bar amb francès (235h).
- Caixer/a amb francès (218h).
(20 joves a cada especialitat formativa professionalitzadora)
La collaboració d'empreses té com a objecte facilitar:
- Pràctiques no laborals en entorn productiu (jornada màxima 4 hores/dia i
durada màxima d'1 mes, les quals podran incloure el compromís de
contractació laboral posteriorment).
- O bé 6 mesos d'experiència laboral (jornada completa o parcial mai inferior a
5 hores/dia) d'acord amb qualsevol modalitat contractual vigent a excepció dels
contractes d’interinitat en totes les seves modalitats, els de relleu i els de
substitució de treballadors/es amb reserva de lloc de treball.
La realització d'ambdues possibilitats, pràctiques no laborals en entorn
productiu i/o la contractació del jove a fi d'adquirir experiència laboral, serà
precedida per la formalització d'un conveni de collaboració entre la nostra
entitat i l'empresa interessada.
L'empresa haurà de tutelar el desenvolupament de les pràctiques no laborals
així com el procés de treball efectiu realitzat per la persona jove mitjançant la
designació d'una persona tutora de la seva empresa que juntament amb la
tutora de la nostra entitat farà el seguiment.
Les empreses que optin a la contractació de joves d'aquestes especialitats
podran sollicitar al SOC un ajut amb una quantia equivalent al 100% del salari
mínim interprofessional (SMI) del 2016 per jornada complerta o la part
proporcional en funció de la jornada parcial prevista i amb un màxim de 6
mesos (Base 10 punts 10.7, 10.8 i Base 13 de l'ordre EMO/251/2014 de bases
reguladores).
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Atès el Decret d’alcaldia de data 28/12/2016 ratificat pel Ple Municipal en la
sessió del dia 12 de gener de 2017 pel qual s'acceptà la subvenció atorgada i
vist que el programa ja es va iniciar formalment el dia 16 de desembre de 2016.
Atès que a la base 10.3 de l'Ordre EMO/251/2014 de 4 d'agost es preveu la
formalització d'un conveni marc de collaboració entre l'entitat promotora del
programa, en aquest cas l'ajuntament, i el Servei d'Ocupació de Catalunya. En
aquest conveni es detallen, entre d'altres, les tasques i responsabilitats de
l'ajuntament en la gestió del programa, incloent a la clàusula segona:
Compromisos de les parts la referent en el seu punt dos a la Selecció
d'Empreses i entitats sense afany de lucre.
Atès que el Ple municipal, en la sessió de data 12 de gener 2017 aprovà el
Conveni de collaboració marc entre el SOC i el nostre Ajuntament. Que tal
com s'esmenta a la Base 13 de l'Ordre EMO/251/2014 de 4 d'agost (DOGC
núm. 6680 de 06/08/2014.), el nostre Ajuntament en qualitat de collaborador
del SOC haurà de signar un Conveni de collaboració amb cadascuna de les
empreses interessades a oferir pràctiques no laborals en entorn productiu i/o
que contractin un/a jove participant en el programa a fi d'obtenir experiència
professional, preferentment previ a l'inici d'aquestes.
Atès que l’empresa Duran Giralt SL (Restaurant Can Costa) amb CIF
B17242108. Domicili social: Carretera N IIa, Km 2 - 17600 Figueres, ens
manifesta la seva voluntat de participar en el ProgramaJoves per l’Ocupació i
tal com s’especifica a la base 13 de l’Ordre EMO/251/2014 de 4 d’agost (DOGC
núm.6680 de 06/08/2014), preferiblement s’ha de signar un conveni de
collaboració entre la nostra entitat i l’empresa previ a la formalització dels
contractes.
Vist l’alt interès per a la formalització del Conveni de collaboració entre
l’Ajuntament de Figueres i l’empresa Duran Giralt SL (Restaurant Can Costa)
amb CIF B17242108. Domicili social: Carretera N IIa, Km 2 - 17600 Figueres,
mitjançant el qual es facilitarà l’experiència laboral professional de 6 mesos en
la seva empresa a joves participants del Programa Joves per l’Ocupació,
d’acord als compromisos adquirits amb el SOC.La signatura d'aquest conveni
no comporta cap cost econòmic pel nostre Ajuntament.
Vist l’informe favorable emès per la Tècnica en Formació i Inserció Laboral,
l’Alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local que, per delegació
de l’Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents:
1r.- Aprovar el següent conveni de collaboració per a l’adquisició d’experiència
professional amb l’empresa Duran Giralt SL (Restaurant Can Costa):
CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I
DURANT GIRALT SL (RTE. CAN COSTA) PER A L’ADQUISICIÓ
D’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL EN EMPRESES EN EL MARC DEL
PROGRAMA D’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ
JUVENIL A CATALUNYA JOVES PER L’OCUPACIÓ REGULAT PER
L’ORDRE EMO/251/2014, DE 5 D’AGOST, MODIFICADA DE L’ORDRE
EMO/254/2015, DE 5 D’AGOST, I LA RESOLUCIÓ TSF/1912/2016, D’1
D’AGOST.
Figueres,
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REUNITS:
D’una part, la senyora Marta Felip Torres, amb NIF XXXXXXXX en qualitat
d’Alcaldessa-Presidenta, de l’Ajuntament de Figueres, i
D’altra part, la senyora Laura Duran, amb NIF XXXXXXXX en qualitat de
gerent, de Duran Giralt SL,
MANIFESTEN:
I. L’Ordre EMO/254/2014, de 4 d’agost, estableix les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a la realització del Programa d’Experiència
Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’ocupació,
modificada per l’Ordre EMO/254/2015, de 5 d’agost i la Resolució
TSF/1912/2016, d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 i
la convocatòria anticipada per a l’any 2017. Aquest programa es defineix com
un programa innovador de suport a l’experiència pràctica, que combina accions
d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició
d’experiència professional en empreses. A més, facilita la inserció laboral i
fomenta el retorn al sistema educatiu de persones joves entre 16 i 25 anys, i
menors de 30 anys en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o
superior al 33%, amb baixa qualificació, que no disposen del graduat
d’educació secundària obligatòria o, malgrat disposar-ne, no han continuat amb
els estudis postobligatoris.
II. En data 29 de setembre de 2016, l’Ajuntament de Figueres ha presentat al
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una sollicitud de subvenció per al
programa Joves per l’ocupació i en data 05 de desembre de 2016, el/la
director/a del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha dictat Resolució
d’atorgament per la qual se subvencionen les actuacions previstes en el
Programa presentades per l’Ajuntament de Figueres.
III. Duran Giralt SL manifesta la seva voluntat de participar en el programa
“Joves per l’ocupació”, mitjançant la contractació de les persones joves
participants.
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest
conveni que subscriuen amb les següents,
CLÀUSULES:
Primera. Objecte
Aquest conveni entre l’Ajuntament de Figueres i Duran Giralt SL té per objecte
establir les condicions de la collaboració entre ambdues parts per a la
implementació de l’actuació d’experiència professional en empreses del
programa “Joves per l’ocupació”.
Aquest conveni entre és d’aplicació per a totes les contractacions que
subscrigui l’empresa en el marc d’aquest Programa.
Segona. Compromisos de les parts
I. Entitat local
L’Ajuntament de Figueres atendrà a 40 persones joves desocupades entre 16 i
25 anys, d’acord amb la resolució d’atorgament de data 05 de desembre de
2016.
L’Ajuntament de Figueres desenvoluparà, mitjançant el personal tutor, les
actuacions d’orientació professional i d’acompanyament a la inserció previstes
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en aquest Programa, en collaboració amb el Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya.
La persona tutora de L’Ajuntament de Figueres dissenyarà un pla individualitzat
per a cada persona jove participant que definirà el seu itinerari formatiu així
com l’experiència professional a adquirir en empreses.
Les persones joves participants rebran, per part de L’Ajuntament de Figueres,
una formació professionalitzadora adequada a les característiques del lloc de
treball a desenvolupar i, si escau, formació per a l’obtenció del Graduat en ESO
o per a les proves d’accés a cicles de grau mitjà. El Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya (SOC) expedirà un certificat de la formació professionalitzadora
realitzada.
L’Ajuntament de Figueres té la consideració d’entitat collaboradora del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya pel que fa a la selecció d’empreses que duran
a terme la contractació de participants en el Programa que tingui atorgat i a la
subscripció de conveni amb les empreses seleccionades.
II. Empresa seleccionada
Duran Giralt SL declara que compleix amb els requisits que estableix l’Ordre
EMO/251/2014, de 4 d’agost modificada per l’’Ordre EMO/254/2015, de 5
d’agost, per ser beneficiària de les subvencions previstes per a la contractació
de les persones joves participants.
Duran Giralt SL es compromet a designar una persona tutora d’entre les seves
persones treballadores que s’encarregui d’acollir, assistir, informar, orientar i
supervisar el correcte desenvolupament de l’experiència professional i a
comunicar a l’Ajuntament de Figueres les dades i la qualificació professional de
la persona designada. La persona tutora de l’empresa no podrà tenir al seu
càrrec més de tres participants de manera simultània.
Els contractes laborals que subscrigui Duran Giralt SL en el marc d’aquest
programa hauran d’incloure els logotips del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya, del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i del Fons Social
Europeu amb la declaració “L’FSE inverteix en el teu futur” i una referència a la
Iniciativa d’Ocupació Juvenil. Aquests contractes, a més, hauran d’incorporar la
següent clàusula on es fa referència que es tracta d’un contracte subvencionat:
"Contracte de treball subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,
el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc
de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa d’Experiència
Professional per a l’Ocupació Juvenil a Catalunya - Joves per l’ocupació,
regulat per l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, modificada per l’Ordre
EMO/254/2015, de 5 d’agost – convocatòria 2016”.
L’Ajuntament de Figueres serà l’única interlocutora amb el Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, als efectes d’implementació, seguiment i control
d’actuacions del Programa, sens perjudici del que preveu la base 19 de l’annex
1 de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, modificada per l’article 10 l’Ordre
EMO/254/2015, de 5 d’agost.
III. Experiència professional en empreses
L’experiència professional en empreses de les persones joves participants en el
Programa s’instrumenta mitjançant la formalització d’un contracte de treball,
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d’acord amb el que disposen els apartats 7 i 8 de la base 10 de l’Ordre
EMO/251/2014, de 4 d’agost.
La formalització d’aquest conveni entre l’Ajuntament de Figueres i Duran Giralt
SL s’ha de realitzar, preferentment, abans que l’empresa iniciï la relació laboral
amb les persones joves del Programa.
En el moment de la formalització i signatura del contracte per part de l’empresa,
les persones joves participants han d’estar inscrites a l’oficina de treball i en
situació de demandant d’ocupació no ocupat (DONO) o una situació assimilada
a l’alta.
Les dades de les persones joves contractades, les modalitats contractuals
utilitzades, la seva durada i el nombre de contractes subscrits que preveu
realitzar Duran Giralt SL es relacionaran mitjançant l’annex o els annexos que
s’adjuntaran a aquest conveni.
La durada del contracte serà, com a mínim, de sis mesos i la jornada laboral
podrà ser a temps complet o parcial no inferior al 50% de la jornada ordinària,
sempre i quan la regulació de la modalitat contractual escollida per l’empresa i
el conveni d’aplicació no fixin una jornada de treball determinada.
La jornada ordinària de treball no pot ser superior a les 40 hores setmanals ni
superior a les 8 hores diàries, llevat que, en aquest cas, el conveni d’aplicació o
l’acord entre l’empresa i els representants dels treballadors estableixi una
distribució irregular d’aquesta jornada. En qualsevol cas, s’han de respectar els
descansos diaris i setmanals previstos a la normativa laboral vigent.
Si la persona jove contractada és menor de 18 anys, la jornada diària no pot
ser superior, en cap cas, a les 8 hores diàries de treball efectiu i s’han de
respectar els temps de descans diari i setmanal previstos per aquests
treballadors en la normativa laboral vigent. Així, tampoc poden realitzar treballs
nocturns o aquells qualificats com penosos, nocius o perillosos per l’autoritat
laboral.
Duran Giralt SL retribuirà la persona jove contractada segons el conveni
collectiu o disposició salarial d’aplicació i en funció de la jornada laboral
realitzada.
De cadascun dels contractes subscrits per Duran Giralt SL amb les persones
participants, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya subvencionarà els
subvencionarà amb una quantia equivalent al salari mínim interprofessional, a
jornada completa o la part proporcional, en funció de la jornada parcial prevista,
pels mesos de durada del contracte i amb un màxim de 6 mesos.
El mòdul aplicable serà l’equivalent al salari mínim interprofessional vigent en el
moment de la publicació de la corresponent convocatòria, on s’hi indicarà la
seva quantia.
Duran Giralt SL, un cop finalitzat el període de sis mesos, emetrà un certificat
en el qual es faci constar el nivell de formació pràctica adquirida i l’haurà de
lliurar a la persona jove contractada i a l’entitat local beneficiària del Programa.
IV. Relacions entre l’entitat local i l’empresa vers l’experiència professional en
empreses.
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L’Ajuntament de Figueres i Duran Giralt SL mantindran un contacte periòdic per
tal de garantir que el lloc de treball s’adequa al pla formatiu previst pel personal
tutor de l’entitat local per a cadascuna de les persones joves contractades.
L’Ajuntament de Figueres i Duran Giralt SL garantiran que el treball efectiu que
presti el/la jove participant contractat està relacionat amb les tasques pròpies
del nivell ocupacional, ocupació o lloc de treball objecte del contracte i amb la
formació professionalitzadora rebuda.
En el cas que l’empresa Duran Giralt SL contracti a participants en el programa
menors de 18 anys no emancipats, l’Ajuntament de Figueres es compromet a
vetllar que l’empresa disposi de l’autorització prèvia i per escrit, dels pares o
tutors legals d’aquestes persones joves per poder subscriure el contracte de
treball. En el cas que el contracte de treball no ho reculli en les seves clàusules,
les entitats locals han de disposar d’una còpia compulsada d’aquesta
autorització, que hauran de custodiar i que podrà ser requerida, si es dóna el
cas, pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
V. Seguiment, verificació, control i avaluació de les actuacions per part del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya establirà els mecanismes de
seguiment, verificació, control i avaluació del Programa “Joves per l’ocupació”
implementat per l’Ajuntament de Figueres i, si escau, de l’actuació
d’experiència professional en empreses realitzada per l’empresa Duran Giralt
SL.
Aquestes se sotmetran a les actuacions de comprovació que determini el
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i comunicaran a aquest qualsevol
modificació o incidència en el moment en què es produeixi.
D’acord amb l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, l’Ajuntament de Figueres i
l’empresa Duran Giralt SL es comprometen a facilitar al Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya la realització de les visites de comprovació, in situ i ex
post, que siguin necessàries per acreditar l’execució de les actuacions, així
com les actuacions de control financer que corresponguin, d’acord amb el que
preveuen els articles 90, 97 i següents del Decret legislatius 3/2002, de 24 de
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya.
VI.Contraprestacions econòmiques
La collaboració objecte d’aquest conveni entre l’Ajuntament de Figueres i
Duran Giralt SL, no comportarà contraprestacions econòmiques entre les parts,
tret de les previstes en la resolució d’atorgament de les subvencions previstes a
l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, modificada per l’Ordre EMO/254/2015, de
5 d’agost.
VII.Prevenció de riscos laborals i igualtat d’oportunitats.
Ambdues parts compliran la normativa de prevenció de riscos laborals, d’acord
amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el
reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el reglament dels
serveis de prevenció, així com d’acord amb les modificacions posteriors
introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc
normatiu de la prevenció de riscos laborals.
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Així mateix, ambdues parts compliran amb l’obligació de respectar la igualtat de
tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptaran
mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre
homes i dones.
VIII. Protecció de dades de caràcter personal
Les entitats i les empreses beneficiàries han de complir amb la normativa de
protecció de dades de caràcter personal, adoptant i implementant les mesures
de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre.
Les entitats establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per
garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixi com a conseqüència de
les actuacions que són objecte d’aquest conveni. En especial, adoptarà les
mesures adient per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a
les dades esmentades.
IX.Resolució i interpretació.
Les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment de les
obligacions que es derivin d’aquest Conveni seran resoltes de mutu acord entre
les parts, sens perjudici de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
X. Extinció
Seran causes d’extinció d’aquest Conveni el mutu acord entre les parts, la
impossibilitat sobrevinguda per desenvolupar les activitats previstes en aquest,
per denúncia o incompliment d’alguna de les seves clàusules per qualsevol de
les parts i que haurà de ser comunicada de forma fefaent.
XI. Vigència del conveni
El present conveni produirà efectes a partir de l’endemà de la seva signatura
fins a la finalització del període d’execució del Programa.
Les parts accepten les estipulacions precedents i en prova de conformitat
signen aquest document, en el lloc i data inicialment esmentats a
l’encapçalament.
2n.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que
calguin perquè s’executin els acords anteriors."
----7. Treball: S'aprova l’Annex al conveni de collaboració amb l’empresa
Minerals Industrials i Enginyeria SL. 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 30 Plus té com a finalitat la realització de projectes que
desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de
persones de 30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix nivell
formatiu, en situació d’atur, proporcionant-los, entre d’altres recursos, la
formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.
La normativa reguladora del Programa 30 plus és l’Ordre TSF/284/2016, de 24
d’octubre, estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions
per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones
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desocupades de 30 i més anys, i s’obre la convocatòria per a l’any 2016 i la
convocatòria anticipada per al 2017.
Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 14 de novembre de 2016, ratificat en
sessió de Ple de data 1 de desembre, l’Ajuntament de Figueres va presentar al
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) una sollicitud de subvenció per
al Programa 30 Plus d’un import de 88.000 euros i en data 5 de desembre de
2017, la director/a del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va dictar
Resolució favorable d’atorgament, per la qual se subvencionen les actuacions
sollicitades en el Programa, que ens permetrà atendre 20 persones
desocupades a les quals s’oferirà un contracte de treball segons conveni amb
empresa d’una durada mínima de 6 mesos, un procés d'orientació i una
formació professionalitzadora i en competències transversals aplicables al seu
lloc de treball.
A partir de la resolució de data 5 de desembre, es van crear les partides
corresponents al Programa 30 Plus;
Alta aplicación pressupostària
Import
Codi
Codi
Any
Capitol
Concepte
servei programa
Salaris
personal 48.595,29€
2016 401
24107
13100
temporal 30 Plus
(SOC30P/26/2016)
Assegurances socials 15.404,71€
2016 401
24107
16000
30Plus
(SOC30P/26/2016)
Formació participants 24.000€
2016 401
24107
22699
programa 30 Plus
(SOC30P/26/2016)
En data 20 de desembre de 2016 es va aprovar el decret d’acceptació de
subvenció ratificat en el Ple del 12 de gener de 2017.
L’objecte d’aquest programa és que les persones participants rebin les
següents actuacions ocupacionals, d’acord amb la Base 1, punt 1.2 de l’Annex
1 de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre:
- Experiència professional mitjançant un contracte.
- Adquisició de competències i/o formació vinculada al contracte de treball.
- Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació.
Les persones destinatàries d’aquest programa hauran d’estar en situació d’atur,
inscrites a l’oficina de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a
persones demandants d’ocupació no ocupades, tenir 30 anys o més i baix nivell
formatiu.
Les actuacions ocupacionals a desenvolupar d’acord amb l’Ordre
TSF/284/2016, de 24 d’octubre i que seran subvencionables són:
a) Actuació de prospecció i d’assessorament d’empreses
b) Actuació d’orientació i acompanyament del procés de contractació i formació
c) Actuació de formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats de la
persona participant.
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L’experiència professional mitjançant un contracte s’aconsegueix després de
l’actuació de prospecció i d’assessorament d’empreses, selecció dels candidats
adequats d’acord amb el perfil competencial sol.licitat i havent participat en
l’actuació formativa acordada amb l’empresa segons la descripció del lloc de
treball vacant.
Les accions que es duen a terme, objecte de la subvenció atorgada a
l’Ajuntament de Figueres, en l’actuació de prospecció i d’assessorament
d’empreses són, entre d’altres, recerca d’empreses del sector metal.lúrgic i
detecció de llocs de treball vacants: definició dels perfils professionals requerits
i/o anàlisi i identificació de potencials llocs de treball; intermediació laboral per
competències: definició dels perfils demandats per les empreses d’acord amb
les competències necessàries i, si escau, reajustament d’aquests perfils
d’acord amb les necessitats de les empreses; preselecció per competències de
les persones més adequades als llocs de treball requerits i posterior proposta
de candidats; assesorament a l’entitat contractant i coordinació amb el tècnic
responsable de l’actuació d’orientació i acompanyament.
En el moment que l’empresa contactada mostra interès en participar en el
programa, la Guia de Prescripcions Tècniques preveu la formalització d’un
Conveni de col.laboració entre l’entitat promotora del programa i l’entitat
contractant d’acord amb model normalitzat. La signatura d’aquest conveni no
comporta cap cost econòmic per l’Ajuntament de Figueres. Posteriorment signa
un compromís de contractació segons model normalitzat previ a l’inici de la
formació i, finalment, un annex al Conveni segons model normalitzat on es
relacionen les persones contractades per una mateixa entitat contractant.
Previ a la contractació per part de l’empresa es realitzen les actuacions
d’identificació de les competències necessàries pel lloc a treball a cobrir i es
selecciona a la persona més indicada per aquesta vacant. S’ofereix un procés
d’orientació i acompanyament, d’acord amb les necessitats del lloc de treball i
del participant. Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb les següents
accions: disseny de la formació necessària per al lloc de treball objecte del
contracte, realització de sessions d’orientació i acompanyament al pla
d’inserció de la persona participant i seguiment de la formació i contractació
durant tot el període d’execució del programa.
L’actuació de formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats de la
persona participant queda concretada amb l’empresa amb la definició del perfil
demandat. Aquesta formació és obligatòria per a totes les persones
contractades. La formació és de dos tipus: professionalitzadora amb un
contingut i durada directament relacionat amb el lloc a treball i desenvolupat i
en competències genèriques per a l’adquisició de competències, habilitats i
aptituds requerides per múltiples ocupacions sense relació amb un sector
productiu concret. La formació es pot impartir prèvia a la contractació o
simultàniament.
L’empresa que s’adhereix al Programa 30Plus té la possibilitat de rebre una
subvenció a la contractació corresponent a 655,20€ (corresponent al SMI del
2016) durant un mínim de 6 mesos i un màxim de 9 mesos, segons Base 5 d)
de l’Annex 1 de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre.
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L’actuació de prospecció d’empreses que s’està realitzant entre les empreses
del sector metal.lúrgic ha detectat un lloc de treball vacant en l’empresa
Minerals Industrials i Enginyeria SL NIF. B55204788 que mostra l’interès per
participar en el Programa 30 Plus, sol.licitant la cobertura d’un lloc de treball i
pel que signa el conveni de col.laboració segons model normalitzat amb
l’Ajuntament de Figueres d’acord amb la Base 7 de l’Ordre TSF/284/2016, de
24 d’octubre. Aquest conveni va ser aprovat en la Junta de Govern Local del 20
de març de 2017.La signatura d’aquest conveni és prèvia a la contractació de
personal. La signatura d’aquest conveni no comporta cap cost econòmic per
aquest ajuntament.
L’empresa Minerals Industrials i Enginyeria SL va subscriure el compromís de
contractació del senyor J.A.M.V. amb DNI XXXXXXX amb l’entitat promotora
aprovat a la Junta de Govern Local del 24 d’abril de 2017 segons model
normalitzat. D’acord amb l’empresa, la formació professionalitzadora es
desenvolupa prèviament al contracte durant el període: del 18 d’abril al 3 de
maig de 2017. La data prevista d’inici del contracte és el 8 de maig de 2017.
Finalitzada la formació professionalitzadora, l’empresa Minerals Industrials i
Enginyeria SL i l’Ajuntament de Figueres han de signar l’annex al conveni de
col.laboració segons model normalitzat on consten totes les dades de
contractació del participant, J.A.M.V. amb DNI XXXXXXX.
Per tot l’anterior, l’Alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local
que, per delegació de l’Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents:
1r.- Aprovar l’Annex al conveni de collaboració amb l’empresa Minerals
Industrials i Enginyeria SL, relatiu a la contractació del senyor J.A.M.V. amb
DNI XXXXXXXX segons model normalitzat següent: (Formulari del Servei
d'Ocupació de Calatunya (SOC) que es retira per contenir dades de caràcter
personal i complir amb la Llei orgànica de protecció de dades).
2n- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que
calguin perquè s’executin els acords anteriors."
----8. Treball: S'aprova l’Annex al conveni de collaboració amb l’empresa Rieju
SA. 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 30 Plus té com a finalitat la realització de projectes que
desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de
persones de 30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix nivell
formatiu, en situació d’atur, proporcionant-los, entre d’altres recursos, la
formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.
La normativa reguladora del Programa 30 plus és l’Ordre TSF/284/2016, de 24
d’octubre, estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions
per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones
desocupades de 30 i més anys, i s’obre la convocatòria per a l’any 2016 i la
convocatòria anticipada per al 2017.
Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 14 de novembre de 2016, ratificat en
sessió de Ple de data 1 de desembre, l’Ajuntament de Figueres va presentar al
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) una sollicitud de subvenció per

23

al Programa 30 Plus d’un import de 88.000 euros i en data 5 de desembre de
2017, la director/a del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va dictar
Resolució favorable d’atorgament, per la qual se subvencionen les actuacions
sollicitades en el Programa, que ens permetrà atendre 20 persones
desocupades a les quals s’oferirà un contracte de treball segons conveni amb
empresa d’una durada mínima de 6 mesos, un procés d'orientació i una
formació professionalitzadora i en competències transversals aplicables al seu
lloc de treball.
A partir de la resolució de data 5 de desembre, es van crear les partides
corresponents al Programa 30 Plus;
Alta aplicación pressupostària
Import
Codi
Codi
Any
Capitol
Concepte
servei programa
Salaris personal
48.595,29€
2016
401
24107
13100 temporal 30 Plus
(SOC30P/26/2016)
Assegurances socials
15.404,71€
2016
401
24107
16000 30Plus
(SOC30P/26/2016)
Formació participants
24.000€
2016
401
24107
22699 programa 30 Plus
(SOC30P/26/2016)
En data 20 de desembre de 2016 es va aprovar el decret d’acceptació de
subvenció ratificat en el Ple del 12 de gener de 2017.
L’objecte d’aquest programa és que les persones participants rebin les
següents actuacions ocupacionals, d’acord amb la Base 1, punt 1.2 de l’Annex
1 de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre:
- Experiència professional mitjançant un contracte.
- Adquisició de competències i/o formació vinculada al contracte de treball.
- Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació.
Les persones destinatàries d’aquest programa hauran d’estar en situació d’atur,
inscrites a l’oficina de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a
persones demandants d’ocupació no ocupades, tenir 30 anys o més i baix nivell
formatiu.
Les actuacions ocupacionals a desenvolupar d’acord amb l’Ordre
TSF/284/2016, de 24 d’octubre i que seran subvencionables són:
a) Actuació de prospecció i d’assessorament d’empreses
b) Actuació d’orientació i acompanyament del procés de contractació i formació
c) Actuació de formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats de la
persona participant.
L’experiència professional mitjançant un contracte s’aconsegueix després de
l’actuació de prospecció i d’assessorament d’empreses, selecció dels candidats
adequats d’acord amb el perfil competencial sol.licitat i havent participat en
l’actuació formativa acordada amb l’empresa segons la descripció del lloc de
treball vacant.
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Les accions que es duen a terme, objecte de la subvenció atorgada a
l’Ajuntament de Figueres, en l’actuació de prospecció i d’assessorament
d’empreses són, entre d’altres, recerca d’empreses del sector metal.lúrgic i
detecció de llocs de treball vacants: definició dels perfils professionals requerits
i/o anàlisi i identificació de potencials llocs de treball; intermediació laboral per
competències: definició dels perfils demandats per les empreses d’acord amb
les competències necessàries i, si escau, reajustament d’aquests perfils
d’acord amb les necessitats de les empreses; preselecció per competències de
les persones més adequades als llocs de treball requerits i posterior proposta
de candidats; assesorament a l’entitat contractant i coordinació amb el tècnic
responsable de l’actuació d’orientació i acompanyament.
En el moment que l’empresa contactada mostra interès en participar en el
programa, la Guia de Prescripcions Tècniques preveu la formalització d’un
Conveni de col.laboració entre l’entitat promotora del programa i l’entitat
contractant d’acord amb model normalitzat. La signatura d’aquest conveni no
comporta cap cost econòmic per l’Ajuntament de Figueres. Posteriorment signa
un compromís de contractació segons model normalitzat previ a l’inici de la
formació i, finalment, un annex al Conveni segons model normalitzat on es
relacionen les persones contractades per una mateixa entitat contractant.
Previ a la contractació per part de l’empresa es realitzen les actuacions
d’identificació de les competències necessàries pel lloc a treball a cobrir i es
selecciona a la persona més indicada per aquesta vacant. S’ofereix un procés
d’orientació i acompanyament, d’acord amb les necessitats del lloc de treball i
del participant. Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb les següents
accions: disseny de la formació necessària per al lloc de treball objecte del
contracte, realització de sessions d’orientació i acompanyament al pla
d’inserció de la persona participant i seguiment de la formació i contractació
durant tot el període d’execució del programa.
L’actuació de formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats de la
persona participant queda concretada amb l’empresa amb la definició del perfil
demandat. Aquesta formació és obligatòria per a totes les persones
contractades. La formació és de dos tipus: professionalitzadora amb un
contingut i durada directament relacionat amb el lloc a treball i desenvolupat i
en competències genèriques per a l’adquisició de competències, habilitats i
aptituds requerides per múltiples ocupacions sense relació amb un sector
productiu concret. La formació es pot impartir prèvia a la contractació o
simultàniament.
L’empresa que s’adhereix al Programa 30Plus té la possibilitat de rebre una
subvenció a la contractació corresponent a 655,20€ (corresponent al SMI del
2016) durant un mínim de 6 mesos i un màxim de 9 mesos, segons Base 5 d)
de l’Annex 1 de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre.
L’actuació de prospecció d’empreses que s’està realitzant entre les empreses
del sector metal.lúrgic ha detectat un lloc de treball vacant en l’empresa RIEJU
S.A. NIF. A17001322 que mostra l’interès per participar en el Programa 30
Plus, sol.licitant la cobertura d’un lloc de treball i pel que signa el conveni de
col.laboració segons model normalitzat amb l’Ajuntament de Figueres d’acord

25

amb la Base 7 de l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre. Aquest conveni va
ser aprovat en la Junta de Govern Local del 10 d’abril de 2017.La signatura
d’aquest conveni és prèvia a la contractació de personal. La signatura d’aquest
conveni no comporta cap cost econòmic per aquest ajuntament.
L’empresa RIEJU SA va subscriure el compromís de contractació del senyor
A.J.C. amb DNI XXXXXXXX amb l’entitat promotora aprovat a la Junta de
Govern Local del 24 d’abril de 2017 segons model normalitzat. D’acord amb
l’empresa, la formació professionalitzadora es desenvolupa prèviament al
contracte durant el període: del 18 d’abril al 3 de maig de 2017. La data
prevista d’inici del contracte és el 8 de maig de 2017.
Finalitzada la formació professionalitzadora, l’empresa RIEJU SA i l’Ajuntament
de Figueres han de signar l’annex al conveni de col.laboració segons model
normalitzat on consten totes les dades de contractació del participant, A.J.C.
amb DNI XXXXXXXX.
Per tot l’anterior, l’Alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local
que, per delegació de l’Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents:
1r.- Aprovar l’Annex al conveni de collaboració amb l’empresa Rieju SA, relatiu
a la contractació del senyor A.J.C. amb DNI XXXXXXXXX segons model
normalitzat següent: (Formulari del Servei d'Ocupació de Calatunya (SOC) que
es retira per contenir dades de caràcter personal i complir amb la Llei orgànica
de protecció de dades).
2n- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que
calguin perquè s’executin els acords anteriors."
----9. 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:
---- 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 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.
----Treball: S'aprova l’establiment d'un conveni individualitzat de pràctiques en
centres de treball amb l'Institut Ramon Muntaner per tal de prorrogar les
pràctiques laborals de l'estudiant C. M.G. a la Llar d'Infants Els Pins. Després
de llegir-lo i debatre'l s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb
dret a vot, d’aprovar el dictamen següent:
"La Junta de Govern Local de data 20 de març de 2017 va aprovar
l’establiment d'un conveni individualitzat de pràctiques en centres de treball
entre l'Institut Ramon Muntaner, l’Ajuntament de Figueres i la estudiant C.M.G.,
per dur a terme pràctiques laborals a la Llar d’infants Els Pins, del 20 de febrer
al 16 de maig de 2017.
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El responsable de l’Institut Ramon Muntaner de Figueres presenta un nou
conveni per allargar l'estada de les pràctiques a la estudiant C.M.G.
Vist que existeix un conveni marc de collaboració entre l’Ajuntament de
Figueres i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que
possibilita establir convenis de collaboració de pràctiques individualment amb
cada alumne interessat, 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
1r Aprovar l’establiment del conveni individualitzat de pràctiques en centres de
treball entre l'Institut Ramon Muntaner de Figueres i l’Ajuntament de Figueres,
per tal de prorrogar les pràctiques laborals de la estudiant C.M.G. a la Llar
d'Infants Els Pins.
El període de les pràctiques serà del 18 d'abril al 31 de maig de 2017, de
dilluns a divendres de les 9 a les 13 hores.
El seguiment i tutoria de les pràctiques per part de l’Ajuntament el farà la Sra.
Marta Torras Pastor.
2n Autoritzar a l’Alcaldessa-Presidenta per a dictar i fer tants actes i gestions
com calguin per dur a terme aquest acord adoptat."
----10. 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 dotze minuts, de la qual cosa dono fe.
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