ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 17/2016
Caràcter: ordinària
Data: 13 de juliol de 2016
Horari: d’11.30 a 12.30 hores
Lloc: Casa Consistorial (despatx del batle)
ASSISTENTS:
-

Sr. Jaume Tomàs Oliver, batle
Sr. Bernadí Vives Cardona
Sr. Gori Estarellas Mas
Sra. Adelina Gutiérrez Bonet
Sra. Lucía Escribano Alés.
Sr. Miquel Àngel Serra Teruel
i Rosa Salvà Garcias, secretària accidental.

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, del
passat dia 29 de juny de 2016, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES DEL CONCURS OPOSICIÓ PER
COBRIR, AMB FUNCIONARI INTERÍ, UNA PLAÇA PER A L’EXECUCIÓ DE
PROGRAMES DE CARÀCTER TEMPORAL, EN LA CATEGORIA DE TÈCNIC
D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL GRUP A, SUBGRUP A1
Aquest punt es retira de l’ordre del dia.
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES DEL CONCURS OPOSICIÓ PER
COBRIR, AMB FUNCIONARI INTERÍ, UNA PLAÇA PER A L’EXECUCIÓ DE
PROGRAMES
DE
CARÀCTER
TEMPORAL,
EN
LA
CATEGORIA
D’ADMINISTRATIU D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL GRUP C, SUBGRUP C1, PER
AL PROJECTE D’IMPULS I DINAMITZACIÓ DEL DEPARTAMENT DE CULTURA
Seguidament es veu l’expedient i les bases del concurs oposició per cobrir, amb
funcionari interí, una plaça per a l’execució de programes de caràcter temporal, en la
categoria d’administratiu d’administració especial grup C, subgrup C1, per al projecte
d’impuls i dinamització del Departament de Cultura i la proposta que diu el següent:
Antecedents
Es fa necessari reforçar temporalment el servei de Cultura, amb l’assignació d’un
administratiu d’administració especial grup C, subgrup C1, per al Projecte d’impuls i
dinamització del departament de Cultura. Aquest reforç s’estableix per acomplir els
objectius següents:
- Suport a la regidora i a la tècnica del servei lingüístic.
- Accions directes d’impuls i dinamització del servei de cultura, fires i festes.
- Atenció al públic de forma presencial, telefònica i a les xarxes socials.

1

-

Inscripcions dels usuaris a diferents activitats (cursos, proves, conferències...)
Coordinació de l’agenda de la regidora
Difusió dels actes organitzats des de la regidoria
Col·laboració amb l’àrea de Participació Ciutadana
Seguiment de la gestió cultural
Coordinació dels actes culturals i festius d’organització municipal
Dinamització cultural
Impuls de l’oferta en matèria cultural i festiva
Suport a les dues biblioteques municipals

Fonaments de dret
- Reial decret 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
- Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, modificada per Llei 4/2016 d’abril, de mesures de capacitació
lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública.
En conseqüència, i a la vista dels antecedents i fonaments i vist que no hi ha
intervencions, se sotmet a votació el fons de l’assumpte i per unanimitat s’adopta l’acord
següent:
Primer. Aprovar les bases que consten en l’expedient, i que regiran el concurs
oposició per cobrir, amb funcionari interí, una plaça per a l’execució de programes de
caràcter temporal, en la categoria d’administratiu d’administració especial, grup C,
subgrup C1, per al Projecte de d’impuls i dinamització del departament de Cultura.
Segon.- Publicar les bases que regiran la convocatòria en el BOIB i en la pàgina
web de la Corporació.
APROVAR LES BASES DEL VI CONCURS DE DISSENY “PORTADA DEL
PROGRAMA DE FIRES”
Tot seguit es veu l’expedient i les bases del VI Concurs de disseny “Portada del
programa de fires” i la proposta.
Vistes les bases del concurs abans esmentat, i atès que no hi ha intervencions, se
sotmet el fons de l’assumpte a votació i per unanimitat s’adopta l’acord següent:
Primer. Aprovar, en els mateixos termes en què apareixen redactades, les bases
del VI Concurs de disseny “Portada del programa de fires” i convocar l’esmentat
concurs.
PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària accidental, estenc aquesta acta.
El batle

La secretària accidental
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