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Número JGL2019000034
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 12 DE
SETEMBRE DE 2019
A la ciutat de Figueres, a les 12:27 hores del dia 12 de setembre de 2019, es
reuneix la Junta de Govern Local al Saló de Plens, sota la Presidència de
l'alcaldessa presidenta, i amb l’assistència dels regidors i regidores que figuren
a continuación, a l’efecte de celebrar sessió ordinària, en primera convocatòria.
Assistents:
Alcaldessa presidenta:
Agnès Lladó Saus, Grup Municipal d’ERC-AM.
Regidors i Regidores:
Pere Casellas Borrell, Grup Municipal Socialista – Coalició de Progrés (CP).
Jesús Quiroga Martínez, Grup Municipal d’ERC-AM.
Maria Gratacós Pujol, Grup Municipal d’ERC-AM.
Josep Alegrí Casademont, Grup Municipal d’ERC-AM.
Sònia Trilla Bevià, Grup Municipal Socialista – Coalició de Progrés (CP).
Alfons Martínez Puig, Grup Municipal Socialista – Coalició de Progrés (CP).
Xavier Amiel Bosch, Grup Municipal de Canviem Figueres.
Hi assisteixen com a regidors convidats per l'Alcaldia, sense formar part de la
Junta de Govern Local, i sense dret a vot, els següents regidors:
Ester Marcos Jordà, Grup Municipal d'ERC-AM.
César Luis Barrenechea Montero, Grup Municipal Socialista - Coalició de
Progrés(CP).
Dóna fe de l'acte la secretària de la corporació, Cristina Pou Molinet. També
assisteix la interventora accidental Sara Carreras Aurich.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la
sessió.
----1. S'aprova l'acta de la sessió ordinària del dia 5 de setembre de 2019.
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----2. Treball. S'aprova l’adhesió de l’Ajuntament de Figueres a la Pròrroga
per a l’any 2019 de l’Acord signat el 2016 adaptat a les noves
convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la contractació de persones
en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en
el marc del programa Treball i Formació. 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 proposta d’adhesió a la pròrroga de l’acord signat el
2016 adaptat a les noves convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la
contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants
d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i formació, promogut pel
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
El programa Treball i Formació regula projectes que integren accions
d’experiència laboral i accions de formació, adreçat a persones en situació
d’atur, per afavorir-ne la inserció laboral i millorar la seva ocupabilitat, i accions
de coordinació i suport tècnic.
El programa es regula per l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, publicada
al DOGC núm. 7713- 26.9.2018 i per la Resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost,
publicada al DOGC núm. 7937 - 12.8.2019.
L’article 7 de la Resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost, estableix la quantia del
mòdul econòmic mensual i diari per a l’acció d’experiència laboral de les
entitats. Per determinar aquest mòdul s’ha utilitzat la Pròrroga per l’any 2019 de
l’Acord signat el 2016 adaptat a les noves convocatòries i a la normativa actual,
relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a
demandants d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i formació,
promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, signat en data 26 d’abril
de 2019, que inclou un salari brut mensual de 1.000 euros, més el prorrateig de
les pagues extraordinàries, per la jornada completa i la durada del contracte i
les despeses de cotització empresarial, en les condicions i finançament
establertes a la normativa que regula el programa de Treball i Formació.
Vist l’informe de la Tècnica superior en activitat econòmica adjunt a l’expedient,
informant favorablement.
Vist que el Cap del Servei Jurídic de l’Àrea informa favorablement el present
informe proposta.
Per tot l’anterior, el regidor delegat del servei d’Empresa i Ocupació proposa a
la Junta de Govern Local que adopti els acords següents:
1r. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Figueres a la Pròrroga per l’any 2019
de l’Acord signat el 2016 adaptat a les noves convocatòries i a la normativa
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actual, relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a
demandants d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació,
promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i, en conseqüència,
aprovar les següents condicions per al persona contractat en el Programa
Treball i Formació:
a. La retribució serà de 1.000,00 euros mensuals més el prorrateig de les
pagues extraordinàries, per la jornada completa (37,5 hores setmanals) i la
durada del contracte (6 o 12 mesos), que inclou com a temps de treball efectiu
un temps de formació.
b. La indemnització per finalització de contracte serà de 12 dies per any
treballat o la seva part proporcional en cas de contractes de durada inferior a
l’any.
2n. Notificar l’adhesió d’aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya,
a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a Comissions Obreres, a la
Unió General de Treballadors i a la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals
del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
3r. Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè realitzi els actes i gestions que
calguin per a l’execució dels acords anteriors."
----3. Assumptes urgents. No es produeixen declaracions d'urgència.
----4. Precs i preguntes. A l'extrem de Precs i preguntes no es produeixen
intervencions.
Les intervencions realitzades en aquesta sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de l'Ajuntament es troben a l'arxiu audiovisual de la sessió
disponible en Seu Electrònica.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 12:28 hores,
de la qual cosa dono fe.
Mitjans ---------------------------------------------------------------------Video [1]: MP4 Video (H264) 854x480, 25 MiB
SHA512:
7d13c5135bb8a86a5fba0958e4286b5d369159565c9de06b6417f66b26a1c231
91feb514f50cc55077ec3625071dbba4feb97c9be7761bd566115641dc6736ab
Url: [ http://aytofigueres.seneca.tv/s/Nn4QFhfyKgJGhCnywX5mC5BccKAciyBz.mp4 ]
- Minutatge -------------------------------------------------------------------00:00:07 : Lladó i Saus, Agnès
00:00:22 : 1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 5 de setembre
de 2019.
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00:00:40 : Vot:[1] Pres:8 Si:8 No:0 Abs: 0 noVot: 0 Punt 1
00:00:42 : Pou Molinet, Cristina
00:00:44 : Lladó i Saus, Agnès
00:00:45
: 2.- Proposta relativa a aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de
Figueres a la Pròrroga per a l'any 2019 de l'Acord signat el 2016 adaptat a les
noves convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la contractació de
persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupacióno ocupats
en el marc del programa Treball i Formació.
00:01:18 : Vot:[2] Pres:8 Si:8 No:0 Abs: 0 noVot: 0
00:01:21 : Lladó i Saus, Agnès
00:01:22 : 3.- Assumptes urgents
00:01:37 : [FI]
La secretària
[Firma01-01]
CPISR-1 C
CRISTINA POU
MOLINET
23/09/2019 09:23:10
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