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Núm. Acta: 15/2020
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ DE DATA 25 D’AGOST DE 2020
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 25 d’agost de 2020 es reuneix la
JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió extraordinària i urgent, sota la presidència de
l’alcalde Sr. XAVIER LLUCH i LLOPART.
Hi concorren els regidors:
•
•
•

Sr. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, 1r. Tinent d’Alcalde, regidor d’Hisenda, de
Recursos Humans i de Comunicació, Transparència i Polítiques Digitals.
Sra. SÒNIA GUIMERÀ i VILARDELL, 2a. Tinent d’Alcalde, regidora
d’Ensenyament i de Patrimoni.
Sr. FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor de Promoció de l’esport i de
Promoció Econòmica i Turisme.

Excusa la seva assistència el regidor:
•

Cap.

De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia
núm. 86/2019, de 20 de juny, també hi assisteix la Sra. Ma del CARME SIBIL i
GALIMANY, regidora de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de Joventut i el
Sr. LLUÍS ORTEGA i REY, regidor de Serveis Municipals Mediambientals, de Sanitat
i Consum i de Gent Gran.
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ.
Oberta la sessió per la presidència a les 20:07 hores, una vegada comprovada per la
secretària – interventora l’existència de quòrum que cal per a la sessió extraordinària
i urgent (article 113 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), es
procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA
1. Pronunciament de la Junta de Govern sobre la urgència de la sessió.
2. Proposta d’aprovació de la contractació d’una educadora per a la llar d’infants
municipal.
3. Proposta d’aprovació de l’organització del curs 2020/2021 de la Llar d’Infants municipal
Els Pinells i aprovació del calendari escolar.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
PRIMER.- PRONUNCIAMENT DE LA JUNTA DE GOVERN SOBRE LA URGÈNCIA
DE LA SESSIÓ.
L’Alcalde justifica i motiva la urgència de la convocatòria de la sessió perquè abans
de començar el curs 2020/21 de la llar d’infants cal procedir a la contractació d’una
educadora i a l’organització del proper curs, així coma l’aprovació del calendari
escolar.
D’acord amb el que preveu l’article 113.1.a) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, cal sotmetre a ratificació la urgència de la convocatòria.
Subjecte la ratificació de la urgència de la convocatòria de la sessió, el resultat
de la mateixa és 4 (quatre) vots a favor dels regidors assistents. Per tant, la Junta
de Govern ratifica la urgència per unanimitat.
SEGON.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ
EDUCADORA PER A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.

D’UNA

La proposta sotmesa a consideració d’aquest òrgan és la que tot seguit es transcriu
literalment:
“Actualment l’Ajuntament de Font-rubí té contractades dues educadores i una mestra
d’educació infantil per a donar el servei de llar d’infants municipal. D’aquestes tres
treballadores, una educadora i una mestra tenen una contractació temporal
d’interinitat. Abans de l’inici del corresponent curs, la Junta de Govern decideix quina
treballadora nomena com a directora de la Llar d’Infants municipal Els Pinells.
Davant la situació creada per la pandèmia del covid 19, des de la Regidoria de
Recursos Humans, la Regidoria d’Ensenyament i la pròpia Alcaldia, es considera
necessari adoptar mesures per assegurar el bon funcionament de la llar d’infants
municipal durant el proper curs 2020-2021, i per això s’ha considerat necessari la
contractació d’una nova educadora, que reforçarà la plantilla de personal existent i
apuntalarà el servei de l’escola davant la situació de possibles contagis del
coronavirus tant d’alumnes com de personal educador. A més de la situació
complicada que patirà el servei de llar d’infants per culpa del covid-19, cal tenir en
compte que l’educadora E. S., nomenada el curs passat com a directora del centre,
està en aquests moments en situació de baixa per incapacitat temporal.
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Atès que la Sra. A. H. R., disposa de la titulació necessària per a dur a terme tant
d’educadora com de mestra d’educació infantil, disposa d’experiència per a dur a
terme les tasques del lloc de treball i té disponibilitat immediata per incorporar-se.
Vist l’informe de la secretària-interventora de la Corporació, de data 24 d’agost de
2020, sobre la legislació aplicable i sobre la consignació pressupostària per a dur a
terme l’esmentada contractació.
Vist el que disposa l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles
16, 17, 19, 21.2, 22, 24, 94 i concordants del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, i
l’article 3 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa
l’article 15 del Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, en matèria de contractes de duració
determinada.
Vistes les facultats de la Junta de Govern Local, d’acord amb la Resolució de l’Alcaldia
núm. 35/2015, de 19 de juny, de delegació de competències, es proposa l’adopció
dels següents ACORDS:
Primer.- Contractar, per urgència i amb caràcter laboral no permanent, a la Sra. A. H.
R., amb la categoria professional d’educadora, des del dia 28 d’agost de 2020 i fins a
la finalització del curs 2020/2021. El contracte serà a temps complet de 37:30 hores
setmanals i amb una retribució de 1.305,50 euros bruts anuals, per catorze pagues.
Segon.- L’esmentada contractació podrà ser prorrogada fins que finalitzin les
qüestions tècniques que fan necessària la seva contractació, justificada mitjançant un
informe de la regidoria de recursos humans.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Sra. H., mitjançant la signatura dels
corresponents contractes laborals.
Quart.- Formalitzar el contracte de treball en la modalitat regulada per l’article 15 del
Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret Legislatiu
2/2015, de 23 d’octubre.
Cinquè.- Donar compte d’aquesta contractació al Ple de l’Ajuntament en la primera
sessió que es celebri.
Sisè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la
Corporació i a la pàgina web municipal www.font-rubi.org.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.
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TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ DEL CURS 2020/21
DE LA LLAR D’INFANS MUNICIPAL ELS PINELLS I APROVACIÓ DEL
CALENDARI ESCOLAR.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la preinscripció de la llar d’infants municipal Els Pinells per al proper curs
2020/2021, que a data d’avui és de 15 alumnes matriculats.
Tanmateix, per a general coneixement, i als efectes escaients, és important procedir
a l’aprovació del calendari de funcionament de la llar per al curs vinent.
La representant de l’Ajuntament en el consell escolar continuarà sent la Sra. G. C. P.,
auxiliar administrativa de la Corporació, continuarà el proper curs com a representant
del personal d’administració i serveis en el consell escolar de la Llar d’infants Els
Pinells, atès que se la va nomenar l’any passat per a dos cursos.
Pel que fa a la plantilla de personal de la llar d’infants, a data d’avui hi ha contractades
dues educadores i una mestra. Atesa la situació creada per la pandèmia del covid 19,
cal adoptar mesures per assegurar el bon funcionament de la llar d’infants municipal
durant el proper curs 2020-2021, i per això s’ha considerat necessari la contractació
d’una nova educadora, que reforçarà la plantilla de personal existent i apuntalarà el
servei de l’escola davant la situació de possibles contagis del coronavirus tant
d’alumnes com de personal educador.
Finalment, continuant amb l’organització de la llar d’infants municipal, cal també
procedir a la designació de la directora del centre per al proper curs. Atesa
l’experiència del funcionament de la llar d’infants del passat curs, des de la regidoria
d’ensenyament, des de la recursos humans i des de la pròpia Alcaldia es considera
necessari dur a terme un canvi en la direcció, i es proposa el nomenament de
l’educadora A. H. R. com a directora de la llar d’infants per al curs 2020/2021.
Per tot això, atesa la normativa d’aplicació, en especial la Llei 12/2009, de 10 de juliol,
d’educació, i el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, i
de conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia núm. 86/2019, de 20 de juny, de
delegació de competències de l’Alcaldia, es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Nomenar a la Sra. A. H. R. directora de la llar d’infants per al curs 2020/2021.
Segon.- Assignar el complement retributiu de direcció de la Llar d’Infants Els Pinells
per import de 367,57 euros bruts mensuals a la Sra. H., i aprovar que la seva jornada
laboral passarà a ser de 40 hores a la setmana, ambdós aspectes durant el termini
que duri el seu nomenament com a directora de l’escola bressol municipal.
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Tercer.- Aprovar el calendari de funcionament de la llar d’infants per al proper curs
2020-2021, amb el següent detall:
- Inici del curs: dia 31 d’agost i 1 i 2 de setembre de 2020, entrevistes amb les
famílies. Del dia 3 al 10 de setembre de 2020 s’iniciaran les classes però en
període d’adaptació dels alumnes i l’horari serà de 9 a 13 hores. A partir del dia
14 de setembre es funcionarà amb la jornada completa.
- Final de curs: el curs 2020/2021 finalitzarà el dia 28 de juliol de 2021 a les 13:30
hores.
- Dies festius: els dies 24 i 31 de desembre de 2020, 22 de gener (festa local) i 1
d’abril de 2021, a més de la resta de festius aprovats per la Generalitat de
Catalunya.
Quart.- Notificar aquests acords a la Sra. H. i a la Sra. S.”
I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
regidors assistents.

No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan
són les 21:46 hores, de la que estenc aquesta acta, del contingut de la qual, com a
Secretària, dono fe en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
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