
   

 
 
 
 
A  J  U  N  T  A  M  E  N T 
                DE         
   F  O  N  T  -  R  U  B  Í 
 
             ALT PENEDÈS 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 25 D’AGOST DE 2015 
 
 
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L ’ACTA DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR.  S’aprova per unanimitat.   
 
SEGON.- DESPATX D’OFICI. 
 
TERCER.- PROPOSTA DE CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS M UNICIPALS. 
Primer .- Autoritzar la cessió d’ús de les instal·lacions municipals. 
Segon. - Liquidar les taxes corresponents per a l’esmentada cessió, si s’escau. 
Tercer .- Notificar el present acord als interessats i al Departament de Secretaria i Intervenció, 
als efectes adients. 
 
QUART.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE PERSON AL PER A LA LLAR 
D’INFANTS MUNICIPAL. 
Primer. - Contractar, per raó d’urgència i en règim laboral no permanent o temporal, a les 
següents persones: 

1) La Sra. I. N. M., amb la categoria professional de mestre especialista en educació 
infantil, des del dia 1 de setembre de 2015 i fins al dia 31 de juliol de 2016. El contracte 
serà a temps complet de 40 hores setmanals. 

2) La Sra. Y. J. A., amb la categoria professional d’educadora de llar d’infants, des del dia 
1 de setembre de 2015 i fins l dia 31 de juliol de 2016. El contracte serà a temps 
parcial de 27:50 hores setmanals. 

Segon.-  Nomenar a la Sra. I. N. M. directora de la llar d’infants per al curs 2015/2016.   
Tercer.-  Fer constar que aquestes contractacions es financen amb càrrec als ajuts atorgats en 
el marc de la línia de suport al foment de l’ocupació local del Programa complementari de 
Foment de l’ocupació local, aprovat a l’empara del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de 
la Diputació de Barcelona. 
Quart. - Donar compte d’aquestes contractacions al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió 
que es celebri. 
Cinquè. - 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. 
 
CINQUÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CO NTRACTE LABORAL 
TEMPORAL SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ I  LA SRA. I. R. LL. 
Primer. - Aprovar la pròrroga d’un any de la contractació, en règim laboral no permanent o 
temporal, de la Sra. I. R. Ll., amb la categoria professional d’arquitecte, que finalitzarà el dia 7 
de setembre de 2016. El contracte continuarà sent a temps parcial de 20 hores setmanals. 
Segon.-  Fer constar que aquesta pròrroga es finança amb càrrec als ajuts atorgats en el marc 
del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, per a la línia de suport al foment de l’ocupació 
local del Programa complementari de Foment de l’ocupació local, exp. 2014/0009836. 
Tercer. - Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que es 
celebri. 
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Quart. - 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. 
 
SISÈ.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELA CIÓ DE FACTURES NÚM. 
15/2015. 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. 15/2015, de data 25 d’agost de 2015, preparada 
pel servei d’Intervenció d’aquesta Corporació, per un import total de 7.887,21 euros (set mil 
vuit-cents vuitanta-set euros amb vint-i-un cèntims). 
Segon.-  Autoritzar, disposar (quan aquestes fases de la despesa no s’hagin aprovat 
anteriorment) i reconèixer les obligacions del crèdit corresponent a les despeses aprovades de 
les partides indicades a la relació de factures del vigent pressupost i ordenar i realitzar el 
pagament als creditors corresponents. 
 
SETÈ.- PRECS I PREGUNTES. 
 


