
AJUNTAMENT DE MONTUÏRI
( B A L E A R S )

DECRET DE LA BATLIA

Per  tal  d’oferir  als  ciutadans  i  ciutadanes  de  Montuïri  informació  sobre
l'actualitat  del  municipi,  l’Ajuntament  de  Montuïri  ha  anat  posant  en  funcionament
diferents  canals  a  través  dels  quals  els  interessats  o  interessades  poder  accedir  en
aquesta informació.

Així, a dia d’avui, aquests canals són:

1. La pàgina web municipal (www.ajmontuiri.net).

2. El servei d'informació a través de correu electrònic i/o sms que permet rebre
informació sobre les activitats que es van desenvolupant a la vila. 

3. Perfils dins les xarxes socials Facebook i Twitter.

4. També compte amb el present bloc informatiu, un espai dinàmic i fluït des
d'on el  Consistori  va  publicant  informació  sobre activitats  i  esdeveniments  (socials,
culturals, formatius...), notícies, comunicats, anuncis, etc.

5. A més a més, des del passat mes de desembre, l’Ajuntament compte amb una
nova web turística de Montuïri (www.turismemontuiri.com). Aquesta web va lligada a
dos perfils  de xarxes socials, una de Facebook i  una de Twitter,  que impliquen una
gestió períodica per tal de dinamitzar-la i dotar-la de contingut.

Així,  el  notable l’increment  actual  de canals informatius  i de la corresponent
tasca de creació de continguts i difusió dels mateixos de manera periòdica, sobretot des
de la posada en marxa de la web turística, ha suposat un augment en el temps d’inversió
que aquesta tasca requereix i, per tant, un augment del temps de dedicació de la persona
que gestiona  tots  aquests  canals  informatius  municipals  fent-se necessari  una major
quantitat de temps per tal de dinamitzar-la fins el seu assentament, ja que de un altre
manera quedaria sense sentit la posada en funcionament d’aquests nous serveis.

 
Donat que la treballadora que gestiona aquest servei es Joana Maria Rossinyol

Pocoví, per les causes descrites, i d’acord amb les atribucions que em confereig l’artícle
21 de la Ley reguladora del Régim Local, HE RESOLT :

1er. Ampliar l’horari de feina a la treballadora d’aquest ajuntament Joana María
Rossinyol Pocoví, consistent en afegir quatre hores setmanals a la seva jornada laboral
que es realitzaran  els  dimarts  de les 09.00 a  les 13.00 hores,  iniciant-se aquest nou
horari a partir del dia 1 de març i fins el dia 30 de juny de 2015.
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2on.  Notificar  aquesta  Resolució  a  l’interessada  i  a  la  Mancomunitat  Pla  de
Mallorca per l’ adequació del contracte a la nova situació.

Ho mana i signa el Sr. Batle-President D. Jaume Bauçà Mayol,  a Montuïri a
vint-i-vuit de febrer de dos mil quinze.

 Prec Raó
            El Secretari


