JUNTA DE GOVERN LOCAL
Acta sessió ordinària.

Núm. 2/2016
Data : Dijous 31 de març de 2016
Hora: 22:55 a 23:35 hores
Lloc: Casa Consistorial.
Hi assisteixen els següents membres:
Joan Casas i Carreras, alcalde president,
Fèlix Castanyer i Santanach, 1r tinent d’alcalde
Cristina Solà i Hernández, 2a tinent d’alcalde
Eva Briceño i Muñoz, Regidora
Secretaria, la de la Corporació, Gemma Gasull i Costa.
ORDE DEL DIA:

1.- ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Atès el disposat a l’article 110.3 del Decret Legislatiu 28/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es proposa
l’aprovació a la Junta de Govern Local de l’Acta núm. 1/2016 de 8 de febrer de 2016.
APROVAT per UNANIMINTAT dels membres assistents.

2.- ACORDS ADOPTATS.
2.1 Acord pel qual s’acorda contactar amb l’empresa Consultors Acció Treball
Temporal, S.L, CATT ETT, per tal de contractar un/a auxiliar administratiu/va amb
la finalitat de cobrir la baixa laboral de la treballadora Anna Serra Comas
Atès de que des del passat dia 21/10/2015 la treballadora Anna Serra Comas està de baixa
laboral i degut al temps transcorregut es considera urgent la contractació una persona per tal
de que pugui realitzar les tasques que gestionava l’esmentada treballadora.
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Atès que a dia d’avui no es té previsió de la durada de la baixa degut a que els informes
mèdics no ho aclareixen es considera adient contractar amb una empresa de treball
temporal per cobrir aquesta vacant.
Per tant, vist els antecedents la Junta de Govern acorda:
PRIMER.- Contactar amb l’empresa Consultors Acció Treball Temporal, S.L, CATT ETT,
per tal de proveir al consistori d’un/a auxiliar administratiu/va amb la finalitat de cobrir la
baixa laboral de la treballadora Anna Serra Comas de forma urgent i temporal amb una
dedicació del 50% de la jornada laboral.
SEGON: La consignació pressupostaria serà una partida de nova creació de suport
administratiu que es realitzarà a traves de la modificació de crèdit que s’està confeccionat i
es proposarà al Ple ordinari del mes de maig.
TERCER.- Si transcorregut un termini màxim de dos mesos des de que s’ha contractat el
servei d’aquesta mercantil la treballadora municipal continua estan de baixa, s’acorda
procedir a dictar la resolució corresponent per tal d’efectuar una convocatòria popular i
cobrir l’esmentada plaça.
QUART.- Comunicar aquest acord als interessats.
APROVA per UNANIMITAT dels assistents
2.2 Acord pel qual s’acorda contactar al Sr. XXXX amb la finalitat de que pugui
obtenir subsidi d’atur.
Atès de que el passat dia 22/03/2016 el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa va fer
arribar al Sr. Alcalde un informe social del Sr. XXXX on s’exposa de que el Sr. XXX
necessita la contractació laboral per 1 dia per poder gaudir de la prestació per desocupació.
Atès els antecedents que consten i que la situació econòmica i familiar es molt delicada i
precària, on s’ha detectat, analitzat i elaborat varis informes sobre el risc pelés d’exclusió
social, així com els diferents elements de ruptura que li poden afectar.
Tenint en compte que la proposta que realitza el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa és
vital per establir una estratègia acció i una actuació puntual i conjunta per abordar la
situació actual del Sr. XXXX, amb l’intent de reforçar el valor de convivència,
col·laboració i compromís de la ciutadania, que com a ens públic tenim l’obligació de
vetllar, potenciar i defensar a través de politiques socials que restitueixin els valors
ciutadans i minimitzar el dany social.
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Per tant, vist els antecedents la Junta de Govern acorda:
PRIMER.- Contactar amb l’empresa Consultors Acció Treball Temporal, S.L, CATT ETT,
per tal que el Consistori contracti al Sr. XXXX per 8,00h.
SEGON.- La consignació pressupostaria serà a la partida del Capítol IV, Transferències
Corrents, 2.48000 Atencions Benefiques i Assistencials a càrrec del pressupost de 2016.
QUART.- Comunicar aquest acord als interessats.
APROVA per UNANIMITAT dels assistents
2.3 Acord per l’adjudicació del manteniment de detecció i extinció d’incendis dels
edificis municipals a l’empresa COMSA Service.
Atès que la Junta de Govern de 8 de febrer de 2016 es va acordar demanar diferents
pressupostos a empreses i/o professionals per tal de poder efectuar el manteniment anual
dels aparells extintors.
Atès que s’han rebut les següents ofertes de pressupost:
1.- COMSA: import de 1.004,48 € més IVA de data 15/03/2016
2.- SEGURIFOC, S.L per import de 904,21 € més IVA de data 25/02/2016
3.- EXTINTORS GIROFOC, S.L per import de 569,00 € més IVA de data 19/02/2016
4.- PACISA, Fire Service, S.L per import de 1.462,00 € més IVA de data 21/03/2016

Per tot això, es la Junta de Govern adopta el següent acord:
PRIMER.- Adjudicar la renovació del contracte de manteniment de detecció i extinció
d’incendis dels edificis municipals al pressupost més competitiu i avantatjós pel consistori,
sent l’empresa COMSA per import de 1.004,48 € més IVA 1.215,42 €
SEGON: La consignació pressupostaria serà a la partida del Capítol II, Manteniment i
Reparació, 1.21200 Edificis i Instal·lacions a càrrec del pressupost de 2016.
TERCER: Notificar el present acord als interessats.
APROVA per UNANIMITAT dels assistents
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3. LLICÈNCIES D’OBRA
3.1 Llicències d’obra.
Vistes les sol·licitud de llicència d’obres presentades per :
-

Carles Font Vila,
Lluis Ordoñez Escobar,
Bartomeu Vila Blanch,
Endesa Distribución Elèctrica,
Font Sans, S.A
Salvador Galvez Masó

Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal d’obres,
Vist l’informe de favorable de l’Arquitecte tècnic municipal,
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorga les següents llicències d’obra a :
-

CARLES FONT VILA, per la remodelació interior de la cuina, sala d’estar,
menjador i rebedor ( c/ Puig Alder, núm. 1 )
LLUIS ORDOÑEZ ESCOBAR, per pintar la façana de l’edifici carta. d’Olot, núm.
27 (Crta. Olot, núm. 27t)
BARTOMEU VILA BLANCH, per tal de posar un ascensor a la vivenda ( c/
Rocalba, núm. 18)
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, per la substitució de l’estesa de línia
elèctrica BT i instal·lar nova caixa BT (Crta. d’Olot, núm. 88-94)
FONT SANS, S.A, pels treballs de millora de les instal·lacions de l’obrador (C/ de
l’Estació, núm. 8)
SALVADOR GALVEZ MASÓ, per retirar cel-ras i mobles de la cuina (c/ del rec,
núm. 1)

Segon.- Condicionar-les en els següents punts:
1.- A les condicions generals i particulars, que es notificaran a l’interessat junt amb la
liquidació dels tributs municipals que correspongui i al pagament efectiu dels esmentats
tributs.
2.- L’empresa que realitzi les obres ha d’estar al corrent de les obligacions fiscals i en
concret a l’impost d’Activitats Econòmiques.
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3.- Les runes que es generin de l’obra s’hauran de lliurar en un abocador controlat, i que es
tingui destinat a runes.
No haver-hi més temes a tractar, l’alcalde ’aixeca la sessió a les 23:35 hores.

VIST I PLAU
L’ALCALDE
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