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JUNTA DE GOVERN LOCAL         Núm.33 
--------------------- 
 
Acta de la sessió ordinària del dia 12 de setembre de 2011 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 
12 de setembre de 2011, sota la Presidència de l’Alcalde 
Santiago Vila Vicente, es reuneixen els membres de la Junta 
de Govern Local: Marta Felip Torres, Manuel Toro Coll, 
Josep Maria Godoy Tomás, Mercé Castelló Turró, Joaquim 
Felip Gayolà, Joaquim Ferrer Sala i José Luis Yécora Romero 
amb l’assistència del secretari accidental, Josep Ciurana 
Dorca, i de l’interventor, Carles Pigem Ramis, per tal de 
dur a terme la sessió ordinària en primera convocatòria. 
 Així mateix, autoritzats per la Presidència, segons 
allò que disposa l'article 59.2 del Reglament Orgànic 
Municipal, hi assisteixen amb veu però sense vot els 
regidors no membres de la Junta de Govern Local Sònia 
Trilla Bevià, Dolors Pujol Matas, Pere Giró Fàbrega i Sergi 
Garcia Torralvo. 

Igualment, assisteix Lluís Valero Vila, personal 
eventual, Coordinador-gerent del govern. 

A les catorze hores i cinc minuts, el president 
declara oberta la sessió. 

 
----1. S'aprova sense rectificacions l'acta de la sessió 
anterior, ordinària del dia 5 de setembre de 2011, 
repartida amb la convocatòria. 
 
----2. Aportacions i subvencions. S’aprova el document 
titulat “Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de 
Figueres i Monteys Olmedo Inver SL per a l’adquisició 
d’experiència professional dels/de les joves participants 
en el programa SUMA’T”. Després de llegir-la i debatre-la 
s’ACORDA, per unanimitat, d’aprovar la proposta següent: 
 “Vista l'Ordre TRE/500/2010 de 25 d'octubre (DOGC núm. 
5746) que estableix les bases reguladores i la convocatòria 
per a la concessió de subvencions a entitats locals per a 
la realització del programa d'experiència professional per 
a l'ocupació juvenil a Catalunya (programa Suma't). Vist 
que aquest Ajuntament aprovà per Decret d’Alcaldia de 15 de 
novembre de 2010, ratificat pel Ple Municipal de 2 de 
desembre de 2010, presentar al Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) una sol·licitud de subvenció per a la 
realització del programa Suma't. Vista la resolució 
favorable emesa pel director del SOC de data 13 de desembre 
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de 2010 (registre d'entrada núm. 24754 de 27/12/2010). Vist 
que les empreses que tinguin la voluntat de participar en 
el programa SUMA'T mitjançant la contractació dels/de les 
joves participants hauran de signar, prèviament al 
contracte, un conveni de col·laboració amb aquest 
Ajuntament (Article 22.3 de l'Ordre esmentada). Vist que 
l’empresa Monteys Olmedo Inver, SL ha manifestat el seu 
interès pel programa i ha seleccionat un/a jove participant 
del SUMA'T, i vist que interessa poder fer la contractació 
el més aviat possible, el Regidor Director de l’Àrea de 
Promoció Econòmica proposa a la Junta de Govern Local que, 
per delegació de l’Alcaldia Presidència, s’adoptin els 
acords següents: 1r.- Aprovar el document adjunt titulat 
“Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres i 
Monteys Olmedo Inver, SL per a l’adquisició d’experiència 
professional dels/de les joves participants en el programa 
SUMA’T”. 2n.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè 
realitzi els actes i gestions que calguin perquè s’executin 
els 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. 
 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la 
sessió a les catorze hores i sis minuts, de la qual cosa 
dono fe. 
 
 


