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JUNTA DE GOVERN LOCAL             Núm.06 
---------------------------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 8 de febrer de 2019 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 8 de febrer de 2019, sota 
la Presidència de l’alcalde  Jordi Masquef Creus, es reuneixen els membres de 
la Junta de Govern Local: Manuel Toro Coll, Joaquim Felip Gayolà, Francesc 
Cruanyes Zafra, Dolors Pujol Matas, Josep Buixó Pujíula i  Núria Galimany 
Granés amb l’assistència de la secretària, Cristina Pou Molinet, per tal de dur a 
terme la sessió ordinària en primera convocatòria. 
  
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 
1 de febrer de 2019, repartida amb la convocatòria. 
 
----2. 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: 
 
---- Ensenyament. S'aprova l’establiment d'un conveni individualitzat de 
pràctiques en centres de treball amb la Universitat de Girona per tal d’acollir 
una estudiant. Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per unanimitat dels 
membres presents amb dret a vot, d'aprovar el dictamen següent: 
  
"La Universitat de Girona proposa l’estudiant P.V.C., que actualment cursa 
estudis de Grau en Criminologia a la Facultat de Dret, perquè dugui a terme les 
pràctiques obligatòries relacionades amb els seus estudis.  
Vist que existeix un conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Figueres i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que 
possibilita establir convenis de col·laboració de pràctiques individualment amb 
cada alumne interessat, i atès que el responsable de la Facultat de Dret de la 
Universitat de Girona ja ha fet arribar a l'Ajuntament el conveni de pràctiques de 
l'estudiant seleccionat, 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 la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Figueres, per tal d’acollir 
l'estudiant P.V.C.  
Les pràctiques es duran a terme al Servei d'Immigració, del 19 de febrer al 31 
de maig de 2019. L'horari a realitzar serà de matins o tardes/vespres tal com 
està especificat en l'acord de col·laboració.  
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El seguiment i tutoria de les pràctiques per part de l’Ajuntament el farà la Sra. 
Carme Noguera Pérez, coordinadora del servei d'Immigració.  
 
2n Autoritzar a l’Alcalde-President per a dictar i fer tants actes i gestions com 
calguin per dur a terme aquest acord adoptat." 
 
---- Ensenyament. S'aprova l’establiment d'un conveni individualitzat de 
pràctiques en centres de treball amb l'Escola Sint-Martinsscholen per tal 
d’acollir una estudiant. Després de llegir-lo i debatre'l s'ACORDA, per 
unanimitat dels membres presents amb dret a vot, d'aprovar el dictamen 
següent: 
 
"L'institut Cendrassos de la ciutat de Figueres proposa un conveni específic de 
col·laboració entre l'Ajuntament de Figueres i l'Escola Sint-Martinsscholen de 
Bèlgica, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes de l'estudiant 
N.B.  
 
Atès que el responsable de l'Institut Cendrassos de Figueres ja ha fet arribar a 
l'Ajuntament el conveni de pràctiques de l'estudiant seleccionada, 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'Escola Sint-Martinsscholen i l’Ajuntament de Figueres, per tal 
d’acollir l'estudiant N.B.  
Les pràctiques es duran a terme a la l'oficina de turisme, del 18 de febrer a l'11 
de març de 2018. L'horari a realitzar serà: de dilluns a divendres de 10.00h a 
14.00h i de 16.00h a 18.00h.  
 
L'alumna estarà acompanyada a Figueres pel professor Yves Koning, de 
l'escola Sint-Martinsscholen. El seguiment i tutoria de les pràctiques per part de 
l’Ajuntament el farà la Sra. Pilar Sánchez Jiménez.  
 
2n Autoritzar a l’Alcaldessa-Presidenta per a dictar i fer tants actes i gestions 
com calguin per dur a terme aquest acord adoptat."  
 
----3. 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 divuit minuts, de la qual cosa dono fe. 
 
 


