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

Núm. 21

Acta de la sessió ordinària del dia 5 de juny de 2017
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 5 de juny de 2017, sota
la Presidència del primer tinent d'alcalde Francesc Cruanyes Zafra, es
reuneixen els membres de la Junta de Govern Local: 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.
Excusa la seva absència l’alcaldessa Marta Felip Torres.
A les catorze hores i quinze minuts, la Presidència declara oberta la
sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia
29 de maig de 2017, repartida amb la convocatòria.
----2. Treball. S'aprova un conveni de collaboració amb l'empresa Trenasur SL
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. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels
membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
"Expedient relatiu a la subvenció atorgada per a la realització del
Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya (Joves
per l'Ocupació convocatòria 2016 i anticipada 2017), núm. expedient JPO-322016.
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).
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.
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.
En data 5 de desembre de 2016 rebem resolució favorable de la directora del
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), registre d’entrada núm.24879 de data
05/12/2016 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:
- bé pràctiques no laborals en entorn productiu (jornada màxima 4hores/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, tal com s’indica a la clàusula segona.
Compromisos de les parts, en el seu punt II Selecció d’empreses i entitats
sense afany de lucre, en el conveni marc d’aquest programa entre la nostra
entitat i el SOC.
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 que s’inicià l’execució del programa el dia 16 de desembre de 2016 i que
haurà de finalitzar a 31 de març de 2018.
Vist el dictamen aprovat 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
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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.
Vist l'alt interès per a la formalització del Conveni de collaboració entre
l’Ajuntament de Figueres i l’empresa TRENASUR SLU, el qual permetrà
l’adquisició d’experiència laboral al jove A.O.O., participant del Programa Joves
per l’Ocupació 2016, d’acord als compromisos adquirits amb el SOC i per tal de
facilitar una adquisició d’experiència professional de 6 mesos en la seva
empresa.
TRENASUR SLU designarà un tutor/a que en collaboració amb la tutora per
part de l’Ajuntament de Figueres, N.M., facilitarà el seguiment i comprovació
que el contingut de l’experiència professional s’adequa al pla individualitzat i de
formació previst per la jove. La signatura d'aquest conveni no comporta cap
cost econòmic pel nostre Ajuntament.
Vist l’informe favorable emès per la Tècnica tutora del Programa Joves per
l’Ocupació, 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 Annex del Conveni de collaboració entre l’Ajuntament
de Figueres i Trenasur SL 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:
ANNEX DEL CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
FIGUERES I TRENASUR SLU 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
ANNEX Núm. - 01 Figueres, a 30 de maig de 2017
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, el senyor Guillermo Gallardo Kuri, amb NIE XXXXXXXXen qualitat
d’administrador, de Trenasur SLU,
MANIFESTEN:
I. En data 22 de maig de 2017, l’Ajuntament de Figueres i Trenasur SLU
subscriuen un conveni de collaboració a l’empara de l’Ordre EMO/251/2014,
de 4 d’agost, modificada per l’ de 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
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l’any 2016 i la convocatòria anticipada per a l’any 2017, per a la concessió de
subvencions destinades al Programa d’experiència professional per a
l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l’ocupació.
II. Aquest conveni entre l’Ajuntament de Figueres i Trenasur SLU serà
d’aplicació per a totes les contractacions que subscrigui l’empresa en el marc
del programa Joves per l’ocupació.
III. D’acord amb la clàusula IV de l’esmentat conveni, referent a l’actuació
d’experiència professional en empreses, les dades de les persones joves
contractades, les modalitats contractuals utilitzades i la seva durada i el nombre
de contractes subscrits que preveu realitzar Trenasur SLU es relacionaran
mitjançant un annex o annexos que s’adjuntaran a aquest conveni.
2n.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que
calguin perquè s’executin els acords anteriors."
----3. Obres-llicències. S'atorga a l'entitat Endesa Distribución Eléctrica, SLU,
una llicència urbanística de parcel.lació/segregació de la finca/immoble situat al
carrer Ponent, 50. 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 de maig de 2017 i número de registre d'entrada
E2017011422, l'entitat Endesa Distribución Eléctrica, SLU, representada per la
senyora Maria Dolors Yélamos Bou, sollicita llicència urbanística per efectuar
una divisió o segregació de terrenys en la finca emplaçada al carrer Navata,
número 1 de la ciutat de Figueres.
En data 1 de juny de 2017 l’arquitecte municipal, emet l’informe que diu el
següent:
“Fets.
En data 5 de maig de 2017 (registre d'entrada E2017011422) la senyora Maria
Dolors Yélamos Bou, en representació de l’entitat Endesa Distribución
Eléctrica, SLU, sollicita llicència de divisió o segregació de terrenys de la finca
ubicada al carrer Navata, número 1, per tal de poder fer efectiva la cessió de
dues porcions de terreny a l'Ajuntament de Figueres per destinar-los a vialitat
pública.
En data 31 de maig de 2017 el Cap del Departament d’Estadística informa que
l’adreça postal corresponent a la parcella 14 del polígon 14 de Figueres, amb
referència cadastral 17072A01400014001KS, és carrer Ponent, número 50.
Informe.
La finca situada al carrer Ponent, número 50 que es pretén segregar, amb
referències cadastrals 17072A01400014001KS i 001200100DG97H0001OS,
està composada per quatre finques registrals:
Finca registral número 221, inscrita al foli 42 del llibre 551, amb una superfície
real, segons els interessats, de 4.659,08 m² (4.605 m² s/registre).
Finca registral número 5396, inscrita al foli 15 del llibre 551, amb una superfície
real, segons els interessats, de 3.004,96 m² (3.000 m² s/registre).
Finca registral número 5789, inscrita al foli 13 del llibre 551, amb una superfície
real, segons els interessats, de 10.028,16 m² (10.010 m² s/registre).
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Finca registral número 6771, inscrita al foli 11 del llibre 551, amb una superfície
real, segons els interessats, de 525,24 m² (509 m² s/registre).
La finca està parcialment emplaçada en sòl urbà no consolidat, amb la clau 4.c,
regulada per normes del PGOU en l'article 32. "Sistema de serveis urbans (4)",
i l’altra part es troba inclosa al sector urbanitzable delimitat “Els Olivars”.
La finca es troba afectada per vialitat segons s’estableix al “Pla de millora
urbana a l’àmbit de la subestació transformadora”, aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 12 de març de 2010, de
manera que cal destinar part del terreny "a carrers o a vies amb vista a
regularitzar alineacions o a completar la xarxa viària". Concretament, les
finques registrals afectades per vialitat són les números 221 i 5789.
L'article 19.2 Divisió de terrenys compresos en una finca afectada a sistemes
urbanístics del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística, estableix que "En sòl urbà es poden
segregar els terrenys d’una finca afectada parcialment a carrers o a vies amb
vista a regularitzar alineacions o completar la xarxa viària, amb la finalitat de
cedir immediatament el lot afectat a l’administració actuant i poder edificar el lot
restant d’acord amb les determinacions del planejament urbanístic."
Les finques resultants de la segregació/parcellació sollicitada són:
- Finca matriu “A”. Porció de terreny de forma trapezoïdal, que té una superfície
de nou mil nou-cents quaranta-cinc metres quadrats i divuit decímetres
quadrats (9.945,18 m²). Limita al nord, amb la finca resultant “C” i el carrer
Navata; a l’est, amb la finca resultant “B”; i al sud i a l’oest, amb el sector
urbanitzable delimitat “Els Olivars”.
- Finca matriu “B”. Porció de terreny de forma trapezoïdal, que té una superfície
de quatre mil cinc-cents quaranta-cinc metres quadrats i setanta-sis decímetres
quadrats (4.545,76 m²). Limita al nord, amb la finca resultant “D”; a l’est, amb el
carrer Ponent; a l’oest, amb la finca resultant “A”; i a l’oest, amb les finques
registrals números 5396 i 6771.
- Finca “C”. Porció de terreny de forma rectangular, que té una superfície de
vuitanta-dos metres quadrats i noranta-vuit decímetres quadrats (82,98 m²),
destinat a completar el carrer Navata. Limita al nord, amb el carrer Navata; a
l’est, amb la finca resultant “D”; al sud, amb la finca matriu “A”; i a l’oest, amb el
sector urbanitzable delimitat “Els Olivars”.
Finca “D”. Porció de terreny de forma rectangular, que té una superfície de cent
tretze metres quadrats i trenta-dos decímetres quadrats (113,32 m²), destinat a
completar el carrer Navata. Limita al nord, amb el carrer Navata; a l’est, amb el
carrer Ponent; al sud, amb la finca matriu “B”; i a l’oest, amb la finca resultant
“C”.
Conclusió.
A criteri d'aquests Serveis Tècnics, no hi ha cap inconvenient per què es
concedeixi l'oportuna llicència de parcellació/segregació que es demana.
I en data 2 de juny de 2017, la tècnica d’administració general, emet informe
que obra a l’expedient.
Atès l’anterior exposat i el que disposa l'article 187.1.r) i 191 següents i
concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei
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3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme i
l’article 17 següents i concordants del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, l'alcaldessa
presidenta proposa a la Junta de Govern Local que, per delegació de l'AlcaldiaPresidència, adopti els acords següents:
Primer.- Atorgar la llicència urbanística de parcellació/segregació sollicitada
per l’entitat Endesa Distribución Eléctrica, SLU, representada per la senyora
Maria Dolors Yélamos Bou, de la finca/immoble situat al carrer Ponent, número
50, referència cadastral 17072A01400014001KS, d’acord amb l’informe
tècnic/jurídic amunt transcrit i la documentació annexa.
Segon.- Incorporar al present acord còpia certificada del plànol parcellari
corresponent i de les fitxes descriptives dels lots resultants.
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats."
----4. 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:
---- Fires i festes. S'aprova la instrucció, els criteris generals i els annexes de
com procedir per sollicitar la celebració dels actes o festes amb ocupació de
via pública, organitzats per part d’establiments del sector de la restauració de
Figueres. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat dels
membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
"Figueres és una ciutat marcadament comercial, on el sector de la
restauració en destaca de forma notable, tant en la seva quantitat
d’establiments, com en la qualitat dels mateixos.
Molts d’aquests establiments del sector de la restauració, tenen la capacitat i la
iniciativa de generar accions de promoció i dinamització comercial que
consisteixen en organitzar actes i esdeveniments que comporten la ocupació
de la via pública de la ciutat.
Degut a la gran demanda d’aquest tipus d’actes i esdeveniments que rep
l’Ajuntament de Figueres, que és qui autoritza aquestes activitats que
comporten ocupació de via pública. I que aquests actes afecten de forma
parallela i simultània a diferents àrees del mateix Ajuntament tals com, l’Àrea
de Serveis a les Persones, l’Àrea de Promoció Econòmica, l’Àrea de Serveis
Urbans, la Guàrdia Urbana, la de Llicència d’Activitats, o la de Medi Ambient,
entre d’altres. I que a més, aquestes activitats poden generar adversitats
davant les normes bàsiques de convivència entre veïns i comerciants, o
esdevenir un problema d’impacte acústic a un espai determinat de la ciutat.
A fi de poder collaborar i millorar en la gestió de les autoritzacions d’aquests
tipus d’esdeveniments, s’entén que és convenient i necessari assentar uns
criteris generals, a afectes de garantir una línia estratègica de treball marcada
des de l’Ajuntament de Figueres en aquesta qüestió.
Consideracions:
A la vista de l’anteriorment exposat, a continuació es detallen els criteris
generals a seguir:
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Criteris generals per actes o festes amb ocupació de via pública organitzats per
establiments de restauració de Figueres:
S'ha de presentar justificació acreditativa que s'ha realitzat el pagament de la
taxa corresponent, amb autoliquidació.
La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en la
declaració, els documents que s'acompanyin i/o en el certificat tècnic, que sigui
detectada en les actuacions de verificació, suposarà que la declaració serà
sotmesa a un procediment administratiu d'esmena i/o sancionador, sens
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives de les quals
s'hagués de respondre.
1. CRITERIS GENERALS
L’Ajuntament de Figueres només autoritzarà actes o festes al carrer,
organitzats per establiments del sector de la restauració, en els següents
supòsits justificables:
1.1 En l’acte de presentació i/o inauguració de l’establiment.
1.2 En dates coincidents amb aniversaris significatius de l’establiment, com el
primer, el tercer, el cinquè, el desè, etc.
1.3 En dates coincidents amb la festa del barri on es trobi ubicat l’establiment.
Sempre amb la conformitat de l’organitzador de la festa del barri i de
l’Ajuntament de Figueres.
1.4 En dates coincidents amb altres esdeveniments de ciutat, destacables i
consolidats. Sempre d’acord i de plena conformitat amb l’organitzador de
l’esdeveniment i de l’Ajuntament de Figueres.
1.5 En esdeveniments que, amb una justificable promoció i dinamització
comercial, que comptin amb un ampli suport de les entitats veïnals, i que
siguin esdeveniments plenament consolidats, sense ànim de lucre o de
caràcter social o benèfic.
2. ORGANITZADOR DE L’ACTE
Quan el sollicitant de l’acte o festa al carrer sigui un establiment de restauració
de caràcter privat de la ciutat, haurà de fer-se càrrec de les corresponents
taxes d’ocupació de via pública estipulades a les ordenances fiscals, i no podrà
disposar de cap element mobiliari i de material propietat de l’Ajuntament de
Figueres. No obstant, en el cas en que l’organitzador sigui una associació de
veïns, una associació de comerciants, una entitat social, cultural, esportiva o
benèfica de la ciutat, degudament inscrita al Registre Municipal d’Entitats,
podrà gaudir de la gratuïtat de les taxes d’ocupació de via pública i de la
prestació de material i mobiliari de titularitat municipal per a la celebració i
muntatge de l’esdeveniment. Sempre regint i tenint en compte els següents
supòsits d’obligat compliment:
2.1 Les associacions de veïns de la ciutat de Figueres, hauran d’organitzar els
actes en el barri corresponent a la seva associació. No en un altre espai de
la ciutat.
2.2 Les associacions de comerciants, en el cas de ser d’un espai geogràfic
concret, hauran de celebrar el seu acte en l’espai geogràfic predeterminat
pel qual ha estat creada i constituïda la seva associació. No en un altre
espai de la ciutat.
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2.3 En el cas de les entitats, hauran d’estar degudament inscrites al Registre
Municipal d’Entitats de la ciutat de Figueres, en la data en que facin la
sollicitud.
3. AUTORITZACIÓ DE L’ACTE
Per obtenir l’autorització de l’acte o esdeveniment al carrer caldrà ajustar-se a
les normatives municipals establertes en aquesta matèria, així com
complimentar, presentar i registrar tota la documentació exigible, en funció dels
següents paràmetres i en base a les diferents tipologies d’actes i/o aforaments:
3.1 Els esdeveniments sempre hauran de ser de petit format, de màxim 500
persones d’aforament.
3.2 Caldrà presentar la sollicitud, a més de tota la documentació exigible, a
l’OMAC amb 15 dies d’antellació a la data de l’esdeveniment.
3.3 Caldrà presentar la instància corresponent a la “sollicitud d’autorització per
a festes/activitats al carrer de 150 fins a 500 persones d’aforament”. Annex
1.
3.4 Caldrà presentar la memòria d’espectacle o activitat degudament
complimentada. Annex 2.
3.5 Caldrà presentar un plànol de planta, detallant l’espai on s’ubicaran els
serveis, les infraestructures o les installacions logístiques de l’acte.
3.6 Caldrà presentar la còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat
civil que doni cobertura a l’acte, o en el cas de no disposar-la en el moment
de registrar la sollicitud, caldrà presentar la declaració responsable de
disposar de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que doni
cobertura a l’acte, en el dia de la celebració de l’esdeveniment. Annex 3.
Serà requisit haver presentat la pòlissa de responsabilitat civil amb caràcter
previ a l'inici de l'activitat.
3.7 En el cas que l'organitzador sigui una associació o una entitat inscrita al
Registre Municipal d'Entitats complir amb les condicions generals per al
préstec del mobiliari i material de propietat municipal per a la celebració
d’actes, establert per l’Àrea de Serveis Urbans de l’Ajuntament de Figueres,
es podrà omplir el full de sollicitud de material. Annex 4.
3.8 Caldrà ajustar-se a les normatives o criteris municipals de seguretat i/o
mobilitat exigides per la Guàrdia Urbana de Figueres.
3.9 Caldrà presentar tota la documentació necessària exigida per l’enginyer
municipal d’activitats de l’Ajuntament de Figueres.
S'ha de presentar justificació acreditativa que s'ha realitzat el pagament de la
taxa corresponent, amb autoliquidació.
La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en la
declaració, els documents que s'acompanyin i/o en el certificat tècnic, que sigui
detectada en les actuacions de verificació, suposarà que la declaració serà
sotmesa a un procediment administratiu d'esmena i/o sancionador, sens
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives de les quals
s'hagués de respondre.
Vist l’informe favorable del Cap del Servei de Serveis Jurídics i Administratius
de Promoció econòmica que, sempre tenint en compte les advertències
següents, pels expedients que se tramitin per aquesta instrucció :
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- Han de complir les indicacions que recolliran els informes tècnics de
l'enginyer municipal de classificació de l’activitat d’acord amb la llei 20/2009, de
4 de desembre, de prevenció control ambiental de les activitats (LPCA)/Llei
11/2009, de 6 juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives i Decrets de desplegament i Llei 3/2010, de 18 de febrer,
de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, en cas contrari el informe per la
realització de la activitat serà desfavorable respecte a la autorització
- Atès que es un requisit legal haver contractat la pòlissa de responsabilitat civil,
en aquest cas en l'annex 3 caldrà presentar la declaració responsable de
disposar de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que doni cobertura
a l’acte, en el dia de la celebració de l’esdeveniment, l'Ajuntament amb aquest
annex s'obliga a comprovar que els sollicitants disposen de la pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil que doni cobertura a l’acte.
- Els annexes ja estan aprovats per altre normativa, atès que no son exclusius
de les sollicituds per la celebració dels actes o festes amb ocupació de via
pública, organitzats per part d’establiments del sector de la restauració de
Figueres.
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 la instrucció, els criteris generals i els annexes 1, 2, 3 i 4, adjunts a
l’expedient d’aquest acte administratiu, de com procedir per sollicitar la
celebració dels actes o festes amb ocupació de via pública, organitzats per part
d’establiments del sector de la restauració de Figueres.
2n. Notificar aquesta resolució a l'Oficina Municipal d’Atenció a la Ciutadania
(OMAC), a l’Oficina de Rendes Municipal, a la Guàrdia Urbana de Figueres, a
l’enginyer municipal d'activitats.
3r. Publicar a la pagina web de l’Ajuntament de Figueres i a l'Oficina Municipal
d’Atenció a la Ciutadania (OMAC).
4t. Que el tècnic de fires i mercats faci difusió activa de la nova instrucció entre
els responsables dels establiments del sector de la restauració de Figueres.
5è. Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que
calguin perquè s’executin els acords anteriors."
----5. 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 trenta-set minuts, de la qual cosa dono fe.
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