
Núm. 43
11 d'abril de 2017

Sec. V. - Pàg. 10648

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

3611 Aprovació inicial expedient creació i Reglament organització i funcionament escola municipal de
música

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària feta el dia 30 de març de 2017 va adoptar entre d’altres el següent ACORD:

“5è.- Aprovació inicial de l’expedient de creació i Reglament d’organització i funcionament de l’Escola Municipal de música de Sant
Josep de sa Talaia.

............................................................................................................, és a dir, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació s’ACORDA:

1.Aprovar, inicialment, la creació del servei municipal d’escola de música del municipi de Sant Josep de sa Talaia, que conté:

1.1.  Memòria justificativa de la creació del Servei

1.2.Projecte d’establiment, d’acord amb el que estableix la llei.

1.3.  Reglament d’organització i funcionament de l’escola municipal de música de Sant Josep de sa Talaia, anomenada
“Escola i Banda de Música Can Blau”.

2. Sotmetre l’expedient a informació pública per un període de 30 dies perquè les persones interessades formulin al·legacions i donar
audiència prèvia a les associacions veïnals i de defensa de les persones consumidores mitjançant anunci al BOIB, en un dels diaris de
major circulació  de l’illa i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l’article 102 de la Llei 20/2006. Si
no es presentés cap reclamació o suggeriment, l’acord inicialment adoptat s’ha d’entendre definitivament aprovat sense necessitat
d’un nou acord exprés.

3. Sol·licitar informe a l’Institut Balear de la Dona conforme a l’article 7 i següents de  la Llei 12/2006, de 20 de setembre.”

La qual cosa es publica perquè tothom en prengui coneixement.

                      

Sant Josep de sa Talaia, 06 d’abril de 2017.

L’ALCALDE,
Josep Marí Ribas
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