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

Núm.19

Acta de la sessió ordinària del dia 21 de maig de 2018
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 21 de maig de 2018,
sota la Presidència de l’alcaldessa Marta Felip Torres, es reuneixen els
membres de la Junta de Govern Local: Francesc Cruanyes Zafra, 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 assistència el regidor Jordi Masquef Creus.
A les catorze hores i vint-i-cinc minuts, la Presidència declara oberta la sessió.
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió anterior, ordinària del dia
14 de maig de 2018, repartida amb la convocatòria.
----2. Treball: Es ratifica el decret de l'Alcaldia de 10 de maig de 2018 pel qual
es va aprovar l'establiment d'un conveni marc de col.laboració amb la
Universitat de Barcelona per a la realització de pràctiques acadèmiques
externes. A la seva lectura, la Junta de Govern Local ACORDA, per unanimitat
dels membres presents amb dret a vot, ratificar el decret següent:
“La Universitat de Barcelona i l'Ajuntament de Figueres tenen la voluntat
d'intensificar les relacions entre el món universitari i la realitat professional i
volen col·laborar en el camp de la formació teòrica i pràctica dels estudiants,
per aquest motiu acorden que la millor manera de materialitzar la cooperació
mútua és formalitzar un conveni marc de col·laboració acadèmica amb
l'objectiu que l'estudiant desenvolupi de manera pràctica els coneixements que
adquireix a la universitat.
Fonaments jurídics
L'informe de la Tècnica de Recursos Humans diu: "La Universitat de Barcelona
és un centre d'ensenyament públic, el conveni de col·laboració amb
l'Ajuntament té naturalesa de conveni interadministratiu. D'acord amb l'article
303 del Reglament d'obres, activitat i serveis de les entitats locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), per conveni pot establir-se una relació
cooperativa consensuada entre ens locals i altres administracions públiques per
al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció
dels quals tinguin un interès comú.

1

L'article 28 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local, atribueix competències al municipi per a la realització d'activitats
complementàries de les pròpies d'altres administracions públiques en educació,
que seria l'objecte del conveni.
El conveni s'ajusta pel que fa a objecte, contingut i elements, al que disposen
els articles 307 i 308 del ROAS, i l'òrgan competent per a l'aprovació de la
celebració del conveni s'atribueix al Ple de l'Ajuntament ja que l'objecte dels
convenis és la disposició o condicionament de l'exercici de competències
municipals. Atès que no hi ha transferència de competències de la entitat, no es
requereix la majoria absoluta en l'adopció d l'acord. El Ple va delegar aquesta
atribució a la Junta de Govern Local mitjançant acord de data 07/04/2016.
El conveni marc actualment no suposa cap despesa, sí que preveu que pot
existir l'aportació d'alguna quantitat econòmica, en el cas que així s'acordi,
aquesta quantitat s'haurà d'especificar en el projecte formatiu individual de
l'estudiant i fiscalitzar la despesa en aquell moment per determinar si resulta
conforme o no.
La realització de les pràctiques en caps cas implica relació laboral entre
l'alumnat i l'Ajuntament. Només en el cas que l'estudiant rebi una remuneració
en concepte d'ajut o borsa d'estudis, l'Ajuntament l'haurà de donar d'alta i baixa
a la Seguretat Social, prèviament aquest fet serà fiscalitzat en el cas que així
s'acordi i s'hagi d'especificat en el projecte formatiu individual de l'estudiant. "
Un cop signat el conveni marc amb la Universitat de Barcelona, es podran
aprovar els convenis individualitzats de cooperació educativa amb cada una de
les disciplines universitàries i els alumnes interessats
Atès que és urgent l'aprovació del conveni marc per tal de facilitar l'aprovació
d'un conveni individualitzat amb l'estudiant Cristina Aceituno Sallent,
matriculada a la Facultat de Geografia i Història, per iniciar pràctiques
curriculars a l'Ajuntament el dia 16 d'abril de 2018.
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol:
1. Aprovar l'establiment d'un conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament
de Figueres i la Universitat de Barcelona, per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes.
2. Sotmetre aquest decret a la ratificació de la Junta de Govern Local, per
delegació del Ple, en la propera sessió que es celebri.”
----3. Treball: S’aprova un conveni de col.laboració amb el Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya (SOC) i l'empresa Sidorme Hotels SA per a la
realització de pràctiques en empresa. Després de llegir-la i debatre-la
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s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la
proposta següent:
“D'acord amb la Resolució TSF/1324/2017, de 25 de maig, per la qual s'obre la
convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al
Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial
i social: Projecte Treball als Barris (ref: BDNS 349858), mantenint-se vigents
les bases que es troben regulades a l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol.
Vist que en data 3 d'agost de 2017 el Ple de l’Ajuntament de Figueres ratifica el
Decret d'Alcaldia de data 27 de juliol de 2017 pel qual es va resoldre aprovar el
Pla d'execució anual del conjunt de programes i accions ocupacionals i de
desenvolupament local en el marc del programa Treball als barris i sol·licitar
una subvenció provinent del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per posar
en marxa programes per la millora de l’ocupabilitat, de la situació sociolaboral i
de la millora de l'espai físic, als barris de la Marca de l'Ham i del Centre Històric
de Figueres.
La Generalitat de Catalunya en data 01/12/2017 atorga a l'Ajuntament de
Figueres una subvenció de 467.536,53€ destinats al finançament del Pla
d'execució presentat (núm. d'expedient GTB: 056/17).
En data 13 de desembre de 2017 (núm. de registre S201723500), es notifica al
Servei d'Ocupació de Catalunya el document anomenat Certificat d'inici del pla
d'execució anual. En aquest s'especifica que l'execució del programa GTB056/17, s’iniciarà a 30 de desembre de 2017.
El pla d'execució aprovat inclou, entre altres accions, el Programa A, acció A101, Dispositiu de suport a la inserció laboral per afavorir l'accés al mercat
laboral de persones inscrites com a demandants d'ocupació residents a la
Marca de l'Ham i al Centre Històric de Figueres, amb especials dificultats per a
inserir-se laboralment.
Aquest programa contempla la possibilitat de signar convenis de col·laboració
per a pràctiques en empreses externes, en el marc del programa A del Projecte
Treball als barris tal i com indica la Base 6.1 apartat c) mesures ocupacionals,
de l'ordre abans esmentada. Aquestes pràctiques no suposen cap cost
econòmic per part de l'Ajuntament.
La realització de les pràctiques serà precedida per la formalització d'un conveni
de col·laboració entre la nostra entitat, l'empresa interessada i el SOC. En
aquesta ocasió es signarà un conveni amb l'empresa Sidorme Hotels, SA amb
CIF A63448807 i la participant A.C. amb NIE XXXXXXX. Realitzarà un total de
30h de pràctiques repartides en un total de 10 dies a raó de 3 hores per dia.
Les pràctiques de l'A.C. s'iniciaran el dia 21/05/18 i finalitzaran el 01/06/2018
amb l'horari de dilluns a divendres de 9:30h a 12:30h.
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L'empresa designarà un tutor/a que serà l'encarregat/da de facilitar
l'aprenentatge dels participants per mitjà de les pràctiques i d'informar sobre les
mesures de prevenció de riscos laborals. La tècnica Susanna Albert i Riera
amb DNI XXXXXXXX, tutora del dispositiu d'inserció sociolaboral de l'acció A101 serà la persona encarregada de supervisar les pràctiques per part de
l'Ajuntament de Figueres.
L'Ajuntament de Figueres té subscrites, per al Programa A Acció A1-01
Dispositiu d'inserció sociolaboral per als veïns i veïnes de la Marca de l'Ham
una assegurança d'accidents col·lectius amb la Companyia Mapfre Vida, SA
pòlissa núm. G-L7-510000166 amb els requisits d'assegurança que exigeix el
SOC per aquests tipus de programes.
La realització d'aquestes pràctiques no suposa cap cost per part de
l'Ajuntament de Figueres.
Vist l’informe favorable emès per la Coordinadora del Centre Històric adjunt a
l’expedient, 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 col·laboració entre el Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya (SOC), l’Ajuntament de Figueres, i l’empresa Sidorme
Hotels SA amb CIF A63448807 perquè permeti realitzar practiques no laborals
en empresa per part de persones que pertanyen a col·lectius amb dificultats
especials i poder així dur a terme el Programa anomenat Projecte Treball als
Barris, de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i
social, que contempla programes de formació i orientació per la millora de la
ocupabilitat, (Acció A1-01) Dispositiu d'inserció sociolaboral per afavorir l'accés
al mercat laboral de persones inscrites com a demandants d'ocupació residents
a la Marca de l'Ham i al Centre Històric de Figueres, amb especials dificultats
per a inserir-se laboralment. La realització d'aquestes pràctiques no suposen
cap cost per part de l'Ajuntament de Figueres:
(Formulari del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) que es retira per contenir
dades de caràcter personal i complir amb la Llei orgànica de protecció de
dades)
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2n.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que
calguin perquè s’executin els acords anteriors.
----4. Treball: S’aprova un conveni de col.laboració amb el Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya (SOC) i l'empresa Sidorme Hotels SA per a realització
pràctiques en empresa. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta
següent:
“D'acord amb la Resolució TSF/1324/2017, de 25 de maig, per la qual s'obre la
convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al
Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial
i social: Projecte Treball als Barris (ref: BDNS 349858), mantenint-se vigents
les bases que es troben regulades a l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol.
Vist que en data 3 d'agost de 2017 el Ple de l’Ajuntament de Figueres ratifica el
Decret d'Alcaldia de data 27 de juliol de 2017 pel qual es va resoldre aprovar el
Pla d'execució anual del conjunt de programes i accions ocupacionals i de
desenvolupament local en el marc del programa Treball als barris i sol·licitar
una subvenció provinent del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per posar
en marxa programes per la millora de l’ocupabilitat, de la situació sociolaboral i
de la millora de l'espai físic, als barris de la Marca de l'Ham i del Centre Històric
de Figueres.
La Generalitat de Catalunya en data 01/12/2017 atorga a l'Ajuntament de
Figueres una subvenció de 467.536,53€ destinats al finançament del Pla
d'execució presentat (núm. d'expedient GTB: 056/17).
En data 13 de desembre de 2017 (núm. de registre S201723500), es notifica al
Servei d'Ocupació de Catalunya el document anomenat Certificat d'inici del pla
d'execució anual. En aquest s'especifica que l'execució del programa GTB056/17, s’iniciarà a 30 de desembre de 2017.
El pla d'execució aprovat inclou, entre altres accions, el Programa A, acció A101, Dispositiu de suport a la inserció laboral per afavorir l'accés al mercat
laboral de persones inscrites com a demandants d'ocupació residents a la
Marca de l'Ham i al Centre Històric de Figueres, amb especials dificultats per a
inserir-se laboralment.
Aquest programa contempla la possibilitat de signar convenis de col·laboració
per a pràctiques en empreses externes, en el marc del programa A del Projecte
Treball als barris tal i com indica la Base 6.1 apartat c) mesures ocupacionals,
de l'ordre abans esmentada. Aquestes pràctiques no suposen cap cost
econòmic per part de l'Ajuntament.
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La realització de les pràctiques serà precedida per la formalització d'un conveni
de col·laboració entre la nostra entitat, l'empresa interessada i el SOC. En
aquesta ocasió es signarà un conveni amb l'empresa Sidorme Hotels, S.A. amb
CIF A63448807 i la participant H.K.S. amb NIE XXXXXXXX. Realitzarà un total
de 30h de pràctiques repartides en un total de 10 dies a raó de 3 hores per dia.
Les pràctiques de l'H.K.S. s'iniciaran el dia 04/06/18 i finalitzaran el 15/06/2018
amb l'horari de dilluns a divendres de 9:30h a 12:30h.
L'empresa designarà un tutor/a que serà l'encarregat/da de facilitar
l'aprenentatge dels participants per mitjà de les pràctiques i d'informar sobre les
mesures de prevenció de riscos laborals. La tècnica Susanna Albert i Riera
amb DNI XXXXXXXX, tutora del dispositiu d'inserció sociolaboral de l'acció A101 serà la persona encarregada de supervisar les pràctiques per part de
l'Ajuntament de Figueres.
L'Ajuntament de Figueres té subscrites, per al Programa A Acció A1-01
Dispositiu d'inserció sociolaboral per als veïns i veïnes de la Marca de l'Ham
una assegurança d'accidents col·lectius amb la Companyia Mapfre Vida, SA
pòlissa núm. G-L7-510000166 amb els requisits d'assegurança que exigeix el
SOC per aquests tipus de programes.
La realització d'aquestes pràctiques no suposa cap cost per part de
l'Ajuntament de Figueres.
Vist l’informe favorable emès per la Coordinadora del Centre Històric adjunt a
l’expedient,
Vist l'informe favorable del Cap de Servei de Serveis Jurídics i Administratius
de Promoció Econòmica, sempre tenint en compte les advertències fetes en el
seu informe adjunt a l’expedient, i que són les següents:
- Les condicions de beneficiari o entitat col·laboradora definides en l´article 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en la base 3
de la ordre Ordre EMO/ 225/2014 de 22 de Juliol s´han de mantenir durant
tota la duració del conveni
- Cal suscriure una pòlisa de Assegurança de les persones participants.
 Cas que es realitzin accions formatives, caldrà subscriure
una pòlissa d’assegurança d’accident que doni cobertura
als riscos de mort i d’invalidesa, amb caràcter previ al seu
inici, que s’ajusti tant al període de duració teoricopràctic
de l’acció formativa com al seu horari diari, que cobreixi les
despeses d’accident in itinere, els riscos derivats de les
visites de les persones participants a empreses o altres
establiments que s’organitzin per donar suport al
desenvolupament de les accions formatives.
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L’assegurança ha de cobrir el període formatiu, la durada
de les pràctiques en empreses i el mòdul de formació
pràctica vinculat als certificats de professionalitat, si escau.
 Cas que es contemplin pràctiques en empreses o altres
activitats de naturalesa anàloga a les establertes al
paràgraf anterior, que no estiguin vinculades directament a
accions formatives, caldrà igualment subscriure una pòlissa
d’assegurança d’accidents.
 L’entitat beneficiària pot optar per subscriure una pòlissa
d’assegurança col·lectiva que doni cobertura a totes les
persones participants del projecte aprovat.
o S’ ha de acreditar que se disposa d’un sistema d’organització i
gestió de la prevenció, 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
o Cas que es contemplin Accions formatives en el marc dels
dispositius d’inserció sociolaboral.
 Quan es programin accions de formació integrada o
accions de formació professionalitzadora en el marc dels
dispositius d’inserció sociolaboral, aquestes accions
s’ajustaran als requisits, característiques i condicions
establertes per al Programa B, Qualificació professional,
regulat en l’apartat 2 de la base 6 de la ordre EMO/
225/2014 de 22 de Juliol .
 Les accions formatives en el marc dels dispositius es
podran executar mitjançant la contractació de serveis
externs quan, per la seva naturalesa, no les pugui executar
directament l’entitat beneficiària i s’hauran de regir per la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic. Aquesta circumstància haurà de constar en el pla
de treball i en qualsevol cas, l’entitat beneficiària serà
responsable del disseny de continguts, la selecció de les
persones participants, el control, el seguiment, i l’avaluació
Per tot l'exposat, 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 col·laboració entre el Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya (SOC), l’Ajuntament de Figueres, i l’empresa Sidorme
Hotels SA amb CIF A63448807 perquè permeti realitzar practiques no laborals
en empresa per part de persones que pertanyen a col·lectius amb dificultats
especials i poder així dur a terme el Programa anomenat Projecte Treball als
Barris, de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i
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social, que contempla programes de formació i orientació per la millora de la
ocupabilitat, (Acció A1-01) Dispositiu d'inserció sociolaboral per afavorir l'accés
al mercat laboral de persones inscrites com a demandants d'ocupació residents
a la Marca de l'Ham i al Centre Històric de Figueres, amb especials dificultats
per a inserir-se laboralment. La realització d'aquestes pràctiques no suposen
cap cost per part de l'Ajuntament de Figueres:
(Formulari del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) que es retira per contenir
dades de caràcter personal i complir amb la Llei orgànica de protecció de
dades).
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2n.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que
calguin perquè s’executin els acords anteriors.
----5. Treball: S’aprova un conveni de col.laboració amb el Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya (SOC) i l'empresa Hotel Ronda Figueres SL per a la
realització de pràctiques en empresa. Després de llegir-la i debatre-la
s’ACORDA, per unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la
proposta següent:
“D'acord amb la Resolució TSF/1324/2017, de 25 de maig, per la qual s'obre la
convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al
Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial
i social: Projecte Treball als Barris (ref: BDNS 349858), mantenint-se vigents
les bases que es troben regulades a l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol.
Vist que en data 3 d'agost de 2017 el Ple de l’Ajuntament de Figueres ratifica el
Decret d'Alcaldia de data 27 de juliol de 2017 pel qual es va resoldre aprovar el
Pla d'execució anual del conjunt de programes i accions ocupacionals i de
desenvolupament local en el marc del programa Treball als barris i sol·licitar
una subvenció provinent del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per posar
en marxa programes per la millora de l’ocupabilitat, de la situació sociolaboral i
de la millora de l'espai físic, als barris de la Marca de l'Ham i del Centre Històric
de Figueres.
La Generalitat de Catalunya en data 01/12/2017 atorga a l'Ajuntament de
Figueres una subvenció de 467.536,53€ destinats al finançament del Pla
d'execució presentat (núm. d'expedient GTB: 056/17).
En data 13 de desembre de 2017 (núm. de registre S201723500), es notifica al
Servei d'Ocupació de Catalunya el document anomenat Certificat d'inici del pla
d'execució anual. En aquest s'especifica que l'execució del programa GTB056/17, s’iniciarà a 30 de desembre de 2017.
El pla d'execució aprovat inclou, entre altres accions, el Programa A, acció A101, Dispositiu de suport a la inserció laboral per afavorir l'accés al mercat
laboral de persones inscrites com a demandants d'ocupació residents a la
Marca de l'Ham i al Centre Històric de Figueres, amb especials dificultats per a
inserir-se laboralment.
Aquest programa contempla la possibilitat de signar convenis de col·laboració
per a pràctiques en empreses externes, en el marc del programa A del Projecte
Treball als barris tal i com indica la Base 6.1 apartat c) mesures ocupacionals,
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de l'ordre abans esmentada. Aquestes pràctiques no suposen cap cost
econòmic per part de l'Ajuntament.
La realització de les pràctiques serà precedida per la formalització d'un conveni
de col·laboració entre la nostra entitat, l'empresa interessada i el SOC. En
aquesta ocasió es signarà un conveni amb l'empresa Hotel Ronda Figueres SL
amb CIF B17704644 i la participant S.T. amb NIE XXXXXXX. Realitzarà un
total de 45 h de pràctiques repartides en un total de 15 dies a raó de 3 hores
per dia. Les pràctiques de la S.T. s'iniciaran el dia 28/05/18 i finalitzaran el
15/06/2018 amb l'horari de dilluns a divendres de 9:30h a 12:30h.
L'empresa designarà un tutor/a que serà l'encarregat/da de facilitar
l'aprenentatge dels participants per mitjà de les pràctiques i d'informar sobre les
mesures de prevenció de riscos laborals. La tècnica Susanna Albert i Riera
amb DNI XXXXXXX, tutora del dispositiu d'inserció sociolaboral de l'acció A101 serà la persona encarregada de supervisar les pràctiques per part de
l'Ajuntament de Figueres.
L'Ajuntament de Figueres té subscrites, per al Programa A Acció A1-01
Dispositiu d'inserció sociolaboral per als veïns i veïnes de la Marca de l'Ham
una assegurança d'accidents col·lectius amb la Companyia Mapfre Vida, SA
pòlissa núm. G-L7-510000166 amb els requisits d'assegurança que exigeix el
SOC per aquests tipus de programes.
La realització d'aquestes pràctiques no suposa cap cost per part de
l'Ajuntament de Figueres.
Vist l’informe favorable emès per la Coordinadora del Centre Històric adjunt a
l’expedient
Vist l'informe favorable del Cap de Servei de Serveis Jurídics i Administratius
de Promoció Econòmica, sempre tenint en compte les advertències fetes en el
seu informe adjunt a l’expedient, i que són les següents:
o Les condicions de beneficiari o entitat col·laboradora definides en
l´article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i en la base 3 de la ordre Ordre EMO/ 225/2014 de
22 de Juliol s´han de mantenir durant tota la duració del conveni
o Cal suscriure una pòlisa de Assegurança de les persones
participants.
 Cas que es realitzin accions formatives, caldrà subscriure
una pòlissa d’assegurança d’accident que doni cobertura
als riscos de mort i d’invalidesa, amb caràcter previ al seu
inici, que s’ajusti tant al període de duració teoricopràctic
de l’acció formativa com al seu horari diari, que cobreixi les
despeses d’accident in itinere, els riscos derivats de les
visites de les persones participants a empreses o altres
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establiments que s’organitzin per donar suport al
desenvolupament de les accions formatives.
L’assegurança ha de cobrir el període formatiu, la durada
de les pràctiques en empreses i el mòdul de formació
pràctica vinculat als certificats de professionalitat, si escau.
 Cas que es contemplin pràctiques en empreses o altres
activitats de naturalesa anàloga a les establertes al
paràgraf anterior, que no estiguin vinculades directament a
accions formatives, caldrà igualment subscriure una pòlissa
d’assegurança d’accidents.
 L’entitat beneficiària pot optar per subscriure una pòlissa
d’assegurança col·lectiva que doni cobertura a totes les
persones participants del projecte aprovat.
o S’ ha de acreditar que se disposa d’un sistema d’organització i
gestió de la prevenció, 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
o Cas que es contemplin Accions formatives en el marc dels
dispositius d’inserció sociolaboral.
 Quan es programin accions de formació integrada o
accions de formació professionalitzadora en el marc dels
dispositius d’inserció sociolaboral, aquestes accions
s’ajustaran als requisits, característiques i condicions
establertes per al Programa B, Qualificació professional,
regulat en l’apartat 2 de la base 6 de la ordre EMO/
225/2014 de 22 de Juliol .
 Les accions formatives en el marc dels dispositius es
podran executar mitjançant la contractació de serveis
externs quan, per la seva naturalesa, no les pugui executar
directament l’entitat beneficiària i s’hauran de regir per la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic. Aquesta circumstància haurà de constar en el pla
de treball i en qualsevol cas, l’entitat beneficiària serà
responsable del disseny de continguts, la selecció de les
persones participants, el control, el seguiment, i l’avaluació
Per tot l'exposat l’Alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local
que, per delegació de l’Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents:
1r.- Formalitzar el conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya (SOC), l’Ajuntament de Figueres, i l’empresa Hotel Ronda Figueres
SL amb CIF B17704644 perquè permeti realitzar practiques no laborals en
empresa per part de persones que pertanyen a col·lectius amb dificultats
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especials i poder així dur a terme el Programa anomenat Projecte Treball als
Barris, de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i
social, que contempla programes de formació i orientació per la millora de la
ocupabilitat, (Acció A1-01) Dispositiu d'inserció sociolaboral per afavorir l'accés
al mercat laboral de persones inscrites com a demandants d'ocupació residents
a la Marca de l'Ham i al Centre Històric de Figueres, amb especials dificultats
per a inserir-se laboralment. La realització d'aquestes pràctiques no suposen
cap cost per part de l'Ajuntament de Figueres.
(Formulari del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) que es retira per contenir
dades de caràcter personal i complir amb la Llei orgànica de protecció de
dades)
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2n.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que
calguin perquè s’executin els acords anteriors.
----6. Aportacions i subvencions: S’aprova un conveni amb l’Associació
ConArte Internacional regulador d’una subvenció directa pel projecte “Planters”
durant l’any 2018. Després de llegir-la i debatre-la s’ACORDA, per unanimitat
dels membres presents amb dret a vot, d’aprovar la proposta següent:
“Es proposa l’aprovació d’un conveni entre l’Ajuntament de Figueres i
l’Associació ConArte Internacional regulador d’una subvenció directa pel
projecte “Planters” durant l’any 2018.
Amb registre general d’entrada número E2018002368 de data 26 de gener de
2018 i E2018005946 de 8 de març de 2018 l’Associació ConArte Internacional,
amb NIF G55189260 sol·licita una subvenció pel desenvolupament del projecte
d’educació artística “Planters” que es porta a terme a l’Escola Pous i Pagès,
l’Escola Anicet de Pagès i l’Institut Alexandre Deulofeu de Figueres.
Acompanya la sol·licitud, entre altres, una memòria amb l’actuació per a la qual
es sol·licita la subvenció i el pressupost de despeses i ingressos del projecte.
La subvenció nominativa a l’Associació ConArte Internacional pel projecte
“Planters” està inclosa en el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de
Figueres pel període 2018-2020, aprovat pel ple en sessió de data 14 de
desembre de 2017.
En data 26 de maig de 2017 es va aprovar un conveni amb una vigència per
tres anys entre la Generalitat de Catalunya, Bitó Produccions SL i ConArte
Internacional per al projecte educatiu “Planters” en el qual, entre altres,
incorporava el suport del Departament d’Educació al projecte en qüestió i
autoritzava la inclusió del projecte en l’horari lectiu de l’alumnat que hi participa.
Es proposa l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Figueres i l’Associació ConArte Internacional pel desenvolupament del projecte
d’educació artística “Planters” a Figueres durant el 2018. D’acord amb la
clàusula quarta, l’Ajuntament de Figueres atorga una subvenció de 36.000,00
euros pel projecte Planters, amb un pressupost de despesa acceptat per
aquest ajuntament de 76.560,00€. Segons el pressupost presentat per l’entitat
la subvenció que s’atorga correspon al 47% de l’activitat subvencionada.
La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2018.202.32600.48007 Projecte educatiu Conarte.
En l’expedient consta un informe tècnic emès per la coordinadora del servei
d’educació favorable a la tramitació d’un conveni regulador per a l’atorgament
d’una subvenció directa sol·licitada.
En l’expedient consta informe favorable de la cap del servei jurídic de l’àrea.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions disposa en el
seu article 22.2.a que podran concedir-se de forma directa, amb caràcter
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excepcional, aquelles subvencions que estiguin previstes en els Pressupostos
Generals de les Entitats locals.
Pel que fa a la seva concessió l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre estableix que els convenis són l’instrument habitual per a canalitzar
les subvencions directes i que en ells s’han d’establir les condicions i
compromisos aplicables de conformitat amb allò disposat a la llei.
D’acord amb d’acord amb el Decret de l’Alcaldia Presidència de 30 de juny de
2015 la Junta de Govern Local té atribuïda, per delegació de l’Alcaldia
Presidència l’aprovació de convenis reguladors de la concessió de
subvencions, atorgament de tot tipus de subvencions, aportacions i ajuts de
contingut econòmic o d’altra naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i
de particulars que realitzin activitats que complementin o supleixin les
competències locals i que afectin a més d’una àrea municipal.
És per tot això que l’alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern Local
que, per delegació de l'Alcaldia Presidència, s'adoptin els acords següents:
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Figueres i l’Associació
ConArte Internacional regulador d’una subvenció directa pel projecte “Planters”
durant l’any 2018 i que es transcriu literalment com l’annex dels presents
acords.
Segon.- Autoritzar la despesa trenta-sis mil euros (36.000,00 Euros) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2018 202 32600 48007 subvenció projecte
educatiu ConArte.
Pel que fa a la forma de pagament s’estableix una bestreta del 70%, vint-i-cinc
mil dosc-cents euros (25.200 €) a la signatura del conveni i els deu mil vuitcents euros (10.800 €) restants, el mes de desembre de 2018, prèvia
presentació de la documentació justificativa, d’acord amb allò establert a la
clàusula quarta.
Tercer.- Notificar els presents acords als interessats.
Quart.- Autoritzar a l’Alcaldia Presidència perquè realitzi tants actes i gestions
com calguin per a l’execució dels acords anteriors.
Annex:
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I L’ASSOCIACIÓ
CONARTE INTERNACIONAL REGULADOR D’UNA SUBVENCIÓ DIRECTA
PEL PROJECTE “PLANTERS”
Figueres,
de
de 2018
REUNITS
D’una banda, l’il·lustríssima Sra. Marta Felip Torres, en la seva condició
d’Alcaldessa-Presidenta de l’AJUNTAMENT DE FIGUERES, de conformitat
amb l’article 53.1.a del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
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el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb domicili
fiscal Plaça de l’Ajuntament número 12 de Figueres, i NIF P 1707200J.
De l’altra, la Sra. Gemma Carbó Ribugent, en la seva condició de Presidenta de
l’Associació ConArte Internacional, amb domicili fiscal a Barri Puig Roig, núm.
31. Mas Pou de Ses Garites – Els Masos de Pals. 17256 Pals (Girona) i NIF
G55189260.
Els reunits, en la condició que ostenten,
MANIFESTEN
Primer. Que ConArte Internacional es constitueix a Girona el desembre de
2013, fruit de la cooperació establerta des de la càtedra UNESCO de Polítiques
Culturals i Cooperació, de la Universitat de Girona amb el Consorci
Internacional Art i Escola de Mèxic.
Segon. Que ConArte Internacional, amb el suport dels Festivals de Teatre
Temporada Alta i de Música de Torroella, de la Fundació Daniel i Nina Carasso
va començar, el setembre de 2014 a desenvolupar els projectes d’educació
artística “Planters” amb els següents objectius:
 Implementar i evaluar projectes pedagògics artístics bianuals en 6
escoles de Sant Feliu de Guíxols, Salt, L’Escala i Figueres i 3 instituts de
Sant Feliu, Figueres i Salt, establint partenariats actius amb els Festivals
de Teatre Temporada Alta i Festival de Música de Torroella de Montgrí.
 Promoure la innovació educativa a través dels Partenariats ConArte
entesos com a projectes pilot que afavoreixen la vinculació entre
educació i arts extrapolables a altres centres del territori o a realitats
comunitàries.
 Aconseguir una millora del clima escolar i un augment de les capacitats
d’aprenentatge en els beneficiaris del projecte pertanyents als centres
educatius participants.
 Posar en marxa processos de formació de formadors (artistes i
educadors) en l’àmbit de les capacitats educatives de les arts.
 Coordinar i dissenyar l’estratègia i el treball pedagògic basat en la
presència regular d’artistes en els centres educatius al llarg de dos anys
juntament amb el professorat d’aquests centres i les produccions
artístiques resultants.
 Impulsar activitats puntuals en els centres educatius vinculats als
Festivals i dirigides a i amb la participació de les comunitats educatives.
 Incrementar el públic jove en els festivals de teatre de Girona i de música
de Torroella de Montgrí.
 Analitzar l’impacte en el procés establert considerant indicadors ex –
ante, durant i ex – post i realitzant un estudi d’impacte.
 Gestionar el coneixement adquirit i sistematitzar les pràctiques per a
garantitzar la transferència dels aprenentatges.
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Tercer. Que el projecte Planters per a les escoles Anicet de Pagès (Corda i
Dansa) , Pous i Pagès (Ukeleles) i l’Institut Alexandre Deulofeu (Dansa) de
Figueres, on hi consten els objectius, metodologia, recursos i pressupost de
l’activitat a realitzar, s’adjunta com annex a aquest conveni.
El cost és de 76.560,00 euros segons el pressupost presentat, que també
s’adjunta com annex.
Quart. Que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a
través de la seva delegació territorial a Girona, recolza el desenvolupaments
dels projectes “Planters” d’educació artística a les escoles públiques de les
comarques gironines mitjançant un conveni de col·laboració signat en data 26
de maig de 2017 i amb una vigència de tres anys.
Cinquè. Que l’Ajuntament de Figueres, en el marc del Pla Educatiu d’Entorn i a
través de la regidoria d’educació, veu amb interés la continuïtat del projecte
Planters a les escoles Anicet de Pagès i Pous i Pagès en la modalitat de
música i la implementació de projectes Planters nous a l’escola Anicet de
Pagès i a l’institut Alexandre Deulofeu, de Figueres, en la modalitat de Dansa.
D’acord amb aquests antecedents i a fi de garantir el desenvolupament de la
col·laboració entre ambdues parts, aquestes subscriuen aquest conveni amb
subjecció a les següents:
CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni
És objecte d’aquest conveni la col·laboració de l’AJUNTAMENT DE FIGUERES
amb l’ ASSOCIACIÓ CONARTE INTERNACIONAL per l’organització i
desenvolupament del projecte “Planters” a tres centres educatius de Figueres:
Escola Pous i Pagès, Escola Anicet de Pagès i institut Alexandre Deulofeu.
Segona. Termini i vigència
El termini d’aquest conveni s’estableix a partir de la data de la seva signatura i
fins el 31 de desembre de 2018.
Tercera. Compromisos de ConArte Internacional
1. Desenvolupar totes les accions que es preveuen en el projecte “Planters”,
d’acord amb les condicions i terminis establerts en el projecte que s’adjunta
a aquest conveni com a annex.
2. En aquest sentit, caldrà que tot el personal implicat en la realització del
projecte compleixi les condicions que marca la normativa vigent en matèria
laboral i que estiguin al corrent en matèria tributària.
3. Crear un fitxer de recollida de les dades personals dels nens/nenes que
participin en el projecte i facilitar-lo a l’Ajuntament de Figueres a efectes del
que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades (article 20,
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4.
5.
6.

7.

creació fitxers). Així mateix, caldrà autorització paterna en el cas dels
menors.
Establir reunions de seguiment amb l’equip tècnic del Servei d’Educació, així
com amb els educadors que col·laboraran en el desenvolupament del
projecte.
Disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil actualitzada, que es lliurarà a
l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament (rebut d’actualització de
pagament), que cobreixi les activitats conveniades en aquest document.
En cas que ConArte Internacional disposi d’imatges o fotografies de la seva
propietat, obtingudes en el desenvolupament d’aquest projecte, i que tinguin
un interès especial per a fins únicament de divulgació o investigació, aquesta
cedirà gratuïtament a l’Ajuntament de Figueres el dret de reproducció
d’aquestes imatges o fotografies, d’acord amb el que estableix l’article 18 de
la Llei de Propietat Intel·lectual i prèvia consulta. No obstant això, ConArte
serà sempre titular dels drets de propietat intel·lectual.
Tenir en compte, per la correcta difusió a la ciutat, incloure l’anagrama de
l’Ajuntament de Figueres. Caldrà fer constar en el material gràfic o de
qualsevol altre mitjà de difusió de l’esmentat projecte la següent inscripció,
ben visible: “En conveni amb l’Ajuntament de Figueres”. En el cas que
alguna altra administració col·labori en aquestes activitats subvencionades
per l’Ajuntament de Figeures, el seu anagrama només hi constarà quan la
quantitat econòmica aportada sigui igual o més gran que la de l’Ajuntament
de Figueres.

Quarta. Compromisos de l’Ajuntament de Figueres
Concedir una subvenció de 36.000,00 euros per a l’execució del projecte
“Planters” a Figueres durant l’any 2018
La subvenció representa el 47,02 % del cost total, que és de 76.560,00 euros.
Aquesta quantitat anirà destinada als següents conceptes i activitats:
a. Honoraris professionals per a la coordinació, elaboració i
desenvolupament del projecte.
b. Desplaçaments, dietes i transport.
2. Fer efectiu l’import de la subvenció de la següent manera: 25.200 euros
(70%) a la signatura del conveni i 10.800 euros (30%) el mes de desembre
de 2018, prèvia presentació de la documentació justificativa, d’acord amb
allò establert a la clàusula cinquena.
3. La despesa s’assumeix amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018 202
32600 48007 subvenció projecte educatiu CONARTE.
Cinquena. Presentació de la documentació justificativa
El beneficiari de la subvenció haurà de justificar la subvenció rebuda, amb la
següent documentació:
1. Memòria del projecte subvencionat amb inclusió d’un informe sobre els
objectius assolits, grau de participació, etc, així com exemplars de tot el
material gràfic (tríptics, cartells, etc.) que s’editin.
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2. Presentació de les factures originals, fotocòpies compulsades o documents
de valor probatori equivalent de les despeses realitzades, per un import total
a l’activitat subvencionada i informe del resum de les despeses i ingressos
globals.
a. La justificació del projecte realitzat objecte de l’ajuda econòmica
relativa a aquest conveni de col·laboració haurà de guardar relació
directa amb aquest.
b. No s’acceptaran factures que siguin emeses per:
- Membres de la Junta de govern de l’associació.
- Ni les que emetin els que tinguin grau de parentiu per
consanguinitat, cònjuges o persones amb qui es mantingui
relació de convivència anàloga o afinitat de segon grau amb els
representants/apoderats d’aquesta, per la prestació de serveis a
la pròpia associació subvencionada, en virtut dels principis de
deontologia professional.
c. Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada,
que resultin estrictament necessàries i que es realitzin en el termini
que estableix el present conveni. En cap cas el cost de l’adquisició de
les despeses subvencionables pot ser superior al valor normal del
mercat.
Aquesta justificació s’haurà de presentar tres mesos després que s’hagi
conclòs l’activitat. Es considera despesa subvencionable la despesa realitzada
entre la data d’inci de l’activitat i abans de la finalització del període de
justificació establert.
El centre gestor haurà de comprovar que la documentació justificativa es
presenti en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment i, si escau, haurà
de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies esmeni els defectes,
completi la documentació o ampliï la informació.
En cas d’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, quan a causa d’un
d’aquests supòsits l’import de la subvenció definitiva sigui inferior a l’import
pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar-ne l’excés. Així mateix, seran
motius de reintegrament: el fet d’haver percebut la subvenció falsejant les
condicions exigides o amagant les qua haguessin impedit la seva concessió;
l’incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte;
l’incompliment de l’obligació a justificar en els terminis establerts; la resistència
o obstrucció de les actuacions de comprovació i de control financer; així com la
resta de supòsits previstos en la normativa de la Llei General de Subvencions
(Llei 38/2003, de 17 de novembre).
Sisena. Causes de resolució del conveni
Seran causes de resolució del conveni:
- Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit.
- Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 3 mesos.
- L’incompliment manifest de les seves clàusules.
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- La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de
les seves previsions.
- Les generals establertes en la legislació vigent.
Setena. Règim jurídic i resolució de litigis
Aquest conveni tè caràcter administratiu. Atesa la seva naturalesa subvencional
el seu règim jurídic és el que s’estableix a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i al Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 així com a allò establert al Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis.
2.- Els litigis que es puguin plantejar en relació amb la interpretació,
modificació, execució i/o resolució del Conveni seran resoltes per mutu acord
de les parts. No obstant això, en cas de persistència del desacord les parts es
sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, per acord de les dues parts actuants, signen aquest conveni en el lloc i la
data que figuren a l’encapçalament.
PER L’AJUNTAMENT DE FIGUERES
INTERNACIONAL

Sra. Marta Felip Torres
Alcaldessa de Figueres

ASSOCIACIÓ

CONARTE

Sra. Gemma Carbó Ribugent.
Directora
ConArte Internacional.”

----7. Assumptes urgents. Prèvia la necessària declaració d'urgència, aprovada
per unanimitat, es passa a deliberar sobre els assumptes que l'han motivada
amb el resultat següent:
----Obres-llicències: Es concedeix a l’entitat Caixabank, SA, una llicència
municipal d’obres per reforma i ampliació d’oficina bancària al carrer Nou,
número 126-128. 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 25 d’agost de 2017 i registre d’entrada número E2017020075, l'entitat
Caixabank, SA, representada pel senyor Pedro Gómez Trujillo, sol·licita
llicència municipal d'obres per reforma i ampliació d’oficina bancària al carrer
Nou, número 126-128 de Figueres.
En data 18 d’abril de 2018, l’arquitecte municipal emet l’informe següent:
"Planejament vigent.
Text refós de les Normes urbanístiques del Pla General al terme municipal de
Figueres. Aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en sessió
del 27 d'abril de 2005. Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
número 4408, del dia 17 de Juny de 2005. Modificació de la normativa del Pla
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general referent als paràmetres de densitat, nombre de places d’aparcament,
alçada reguladora màxima i cossos sortints. Aprovada definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el dia 21 de desembre de 2006,
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4813, de 2 de
febrer de 2007 i la correcció d’errades al número 4838, de 9 de març de 2007.
Tipus de Sòl: Urbà
Característiques de solar: Sí
Qualificacions del Sòl: a.15, a.14 Zona d'ordenació de l'edificació per definició
volumètrica i per alineació de vial.
Edificis i usos fora d'ordenació o amb volum disconforme ( segons l’article 108
del D.L.1/2010 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme).
4. En les construccions i les instal·lacions que tinguin un volum d'edificació
disconforme amb els paràmetres imperatius d'un nou planejament urbanístic,
però que no quedin fora d'ordenació, s'hi han d'autoritzar les obres de
consolidació i rehabilitació i els canvis d'ús, sempre d'acord amb les condicions
bàsiques del nou planejament.
Usos del Sòl:
Preferent: Habitatge plurifamiliar.
Simplement admesos: Residència col·lectiva i hostaleria, assistencial, educatiu,
sanitari, religiós, cultural, comercial i oficines (Aquest ús d’oficines inclou les
activitats administratives i burocràtiques de caràcter públic o privat, banca,
borsa, assegurances, així com les que, amb caràcter anàleg, pertanyen a
empreses privades o públiques, i els despatxos professionals)
Places d'aparcament:
Edificis públics o privats per a oficines, despatxos, bancs i similars; o edificis
amb oficines despatxos, bancs i similars: Una plaça d'aparcament per cada
cent metres quadrats (1/100 m2) de superfície útil dedicada a oficines o
despatxos.
Superfície construïda: 592 m2 (363,40 existents + 87 ampliació PB + 141,60
ampliació P1ª)
La tipologia estadística de l’obra és B.7. Reforma i ampliació de locals en zona
residencial
Antecedents i Activitat
El 22 de febrer de 2005 es va concedir llicència d’activitat a l’oficina existent
segons el projecte de 20 d’octubre de 2003 amb una superfície total de 382 m2
El 25 d’agost de 2017 la promotora va sol·licitar llicència per a reforma i
ampliació.
El 16 d’octubre l’enginyer tècnic municipal va emetre un primer informe
d’esmenes relatives a l’accessibilitat i la disponibilitat de places d’aparcament.
El 19 de desembre la promotora va entrar annex en relació a les esmenes
requerides.
El 27 de desembre l’enginyer tècnic municipal va emetre un segon informe que
considerava correctes per l’accessibilitat les modificacions realitzades al
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projecte inicial i que quantificava l’envergadura de l’ampliació en 228 m2 ( 87
en planta baixa i 141 en altell) als efectes de l’exigència de places
d’aparcament.
El 18 de gener de 2018 la Tècnica d’administració general va emetre informe
jurídic en el que ratificava que la previsió mínima de places d’aparcament seria
la corresponent a l’ampliació de 228 m2
El 6 de març la promotora ha entrat documentació en relació a reserva 3
places.
El 12 d’abril l’enginyer tècnic municipal ha emès un tercer informe previ, ara
favorable
Característiques de la llicència.
1. La finca té la consideració de solar i no està inclosa en cap unitat d'actuació
urbanística.
2. Els paràmetres del projecte de reforma i ampliació d’oficina bancària
s'ajusten al que disposa la normativa urbanística vigent.
3. El valor real i efectiu de les obres, vist que no s’acredita amb preus unitaris
justificats aplicats sobre estat d'amidaments, s'estima inicialment en 385.806,40
euros d’acord amb una repercussió proporcionada (592 m2 x 651,70 euros /
m2)
4. La fiança a dipositar per a la gestió dels residus de construcció i runes es
calcula en 757,90 euros segons la fitxa del projecte.
5. La fiança a dipositar per a garantir la reposició de l’espai públic perimetral
que pugui resultar afectat per l’execució de les obres es calcula en 2.250 euros
segons les ordenances (50 x 1,50 x 30 euros / m2)
Condicions de l’execució
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
bastides, tanca d’obra o contenidors per a la recollida de les runes, per als
quals en qualsevol cas s'haurà de demanar el puntual permís d'ocupació de la
via pública.
2. Abans de la primera utilització caldrà que s’acrediti expressament per part de
la direcció que s’han portat a terme les obres i instal·lacions d’accessibilitat
(formació de pendent adequada per rampa d’accés abans de la porta en retall
de forjat), i de protecció d’incendis (comprovació detallada de la RF de
l’estructura segons recobriments i /o ignifugació amb certificats).
3. En tot moment la instal·lació complirà amb els nivell de fresses que consten
en l’ordenança municipal de sorolls i vibracions, que es va publicar en el BOP
el 2 de gener del 2018.
4. La instal·lació de rètols requerirà tramitar la corresponent llicència d’obra
menor.
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Conclusions.
Es proposa concedir la llicència d'obra de reforma i ampliació d’oficina bancària
en els termes en que es sol·licita, amb les condicions particulars exposades i
les generals annexes.”
Consta a l’expedient administratiu informe favorable de la Cap dels Serveis
jurídics i administratius de l’àrea de llicències urbanístiques i mediambientals.
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, l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, l'alcaldessa presidenta proposa a la Junta de Govern
Local que, per delegació de l'Alcaldia-Presidència, adopti els acords següents:
Primer.- Concedir la llicència sol·licitada per l'entitat Caixabank, SA,
representada pel senyor Pedro Gómez Trujillo, sol·licita llicència municipal
d'obres per reforma i ampliació d’oficina bancària al carrer Nou, número 126128 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 bastides, tanca d’obra o contenidors per a la recollida de
les runes, per als quals en qualsevol cas s'haurà de demanar el puntual
permís d'ocupació de la via pública.
b) Abans de la primera utilització caldrà que s’acrediti expressament per
part de la direcció que s’han portat a terme les obres i instal·lacions
d’accessibilitat (formació de pendent adequada per rampa d’accés abans
de la porta en retall de forjat), i de protecció d’incendis (comprovació
detallada de la RF de l’estructura segons recobriments i /o ignifugació
amb certificats).
c) En tot moment la instal·lació complirà amb els nivell de fresses que
consten en l’ordenança municipal de sorolls i vibracions, que es va
publicar en el BOP el 2 de gener del 2018.
d) La instal·lació de rètols requerirà tramitar la corresponent llicència d’obra
menor.
e) S'haurà d'acreditar haver signat amb un gestor autoritzat un document
d'acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats
per tipus. En aquest document es farà constar el codi de gestor i el
domicili de l'obra. En el termini d'un mes a comptar des de la finalització
de l'obra, s'haurà de presentar un certificat del gestor de residus
contractat referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
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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 el condicionants que
estableixi Figueres de Serveis SA.
Segon.- Comunicar a l'entitat Caixabank, SA, representada pel senyor Pedro
Gómez Trujillo, que pel concepte impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, se li requerirà el pagament, mitjançant liquidació, de la quantia resultant
d’aplicar el tipus de gravamen aplicable a la base imposable d’aquest impost,
que està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació i/o obra
per import 385.806,40€. 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 la hisenda pública d’aquesta
administració local, en els llocs indicats i dins dels terminis assenyalats a la
notificació de la corresponent liquidació.”
----8. 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 minuts, de la qual cosa dono fe.
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