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Acordar, si s’escau, concedir l’excedència de 8 mesos sol·licitada pel treballador 
(...).  

 
El Sr. (...), exposa la seva intenció de sol·licitar una excedència voluntària per motius 
personals amb data 15 de juliol de 2020. 
 
Manifesta que a l’empara dels apartats 1 i 2 de l’article 46 de Reial Decret Legislatiu 
2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors (BOE 255, de 24/10/2015) i de l’article 38.1 de la Resolució TSF/244/2017, 
de 18 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni 
col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos de Catalunya per als anys 2019 i 
2021 DOGC 8064, de 14/02/2020), sol·licita que se li concedeixi una excedència de 8 
mesos a comptar des del dia 15 de juliol de 2020. 
 
La Junta Directiva ACORDA, per unanimitat, concedir una excedència de vuit mesos al 
Sr. (...), a comptar del dia 15 de juliol de 2020. 
 
Acordar, si s’escau, l’aprovació sol·licitud fraccionament pagament visat 
sol·licitat pel Sr. (...).  

 

La tresorera informa que el Sr. (...), arquitecte del COAC núm. de col·legiat (...), ha 
sol·licitat el fraccionament en 5 mensualitats del pagament de les factures 
2/UV/20000955 de 14 de juliol de 2020 per import de 9.108,98€ (IVA inclòs) i 
2/UV/20000961 de 14 de juliol de 2020 per import de 249,43€ (IVA inclòs)  
corresponents al visat núm. (...). 
 
La Junta Directiva ACORDA, per unanimitat, el fraccionament en 5 mensualitats del 
pagament  de les factures  2/UV/20000955 de 14 de juliol de 2020 per import de 
9.108,98€ (IVA inclòs) i 2/UV/20000961 de 14 de juliol de 2020 per import de 249,43 € 
(IVA inclòs) corresponents al visat núm. (...). 

 
Acordar, si s’escau, l’adjudicació i inici de treballs d’aplicació de pintura ignífuga 
a part de l’estructura metàl·lica de l’edifici de la Seu. 
 
La tresorera informa que tal com es va acordar en la darrera reunió de la Junta 
Directiva, es van adjudicar els treballs d’aplicació de pintura ignífuga a part de 
l’estructura metàl·lica de l’edifici de la Seu.  
 
Aquesta intervenció forma part del conjunt d’actuacions que cal fer a la Seu del c/ Sant 
Llorenç per tal d’adequar-la a la normativa contra-incendis. 
 
Aquesta és la segona fase d’aplicació d’aquesta pintura a la Seu i en aquest cas 
s’actuarà a l’estructura de la biblioteca , altell de la biblioteca i sala d’actes. 
 
 Es proposa iniciar els treballs durant el mes de juliol i es preveu que tinguin una durada 
d’un mes. 
 
Aquesta actuació d’acord el pressupost presentat per l’empresa (...) ascendeix a un 
import de 11.332,60 € (+IVA). 
  



El President explica que d’acord amb la Taula de Portaveus de l’Assemblea, s’ha decidit 
continuar amb les obres a les seus col·legials previstes en el Pla patrimonial, per donar 
exemple i contribuir a l’activitat del sector, fixant però un criteri de prudència pel qual es 
valorarà cada una de les decisions que s’hagin de prendre segons el context econòmic 
del moment. Es manté així la voluntat de recuperar el dèficit de manteniment i 
l’adequació dels edificis. En aquest sentit, es considera imprescindible continuar amb els 
treballs d’ignifugació de l’estructura metàl·lica. 
 
Es van sol·licitar diferents pressuposts per a la realització del global dels treballs 
d’ignifugació que manquen a la Seu. Es va rebre un pressupost per part de l’empresa 
(...) de 32.187,52 € (+IVA) i un pressupost per part de l’empresa (...) de 59.784,00 € 
(+IVA) . 
 
Es va considerar que pel moment i per adaptar-se a l’activitat de la Seu, es faria part de 
la intervenció concretament a l’estructura de la biblioteca, altell de la biblioteca, arxiu i 
sala d’actes.  
 
Vista la millor oferta de l’empresa (...) s’ha sol·licitat pressupost desglossat per fer 
únicament la zona esmentada que ascendeix a la quantitat de 11.332,60 € (+IVA). 
 
La Junta Directiva ACORDA, per unanimitat, adjudicar els treballs d’ignifugació de part 
de  l’estructura metàl·lica de la Seu del c/ Sant Llorenç, concretament de l’estructura de 
la biblioteca, altell de la biblioteca i sala d’actes 11.332,60 € (+IVA) a l’empresa (...). i 
iniciar els treballs en el present mes de juliol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(...) eliminat en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal. 


