AJUNTAMENT D'ANGLÈS
COMUNICAT DE PREMSA
Avui dimecres 21 d'octubre surt publicada al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l'oferta d'una
plaça de bibliotecari/a Director/a per a la biblioteca d'Anglès.
Des de l'equip de govern, i sobretot des de la regidoria de cultura, s'ha estat treballant de
valent en els darrers mesos per tal d'obrir de manera definitiva la Biblioteca Joaquim Bauxell.
El primer que vam fer va ser posar-nos en contacte amb el Departament de Biblioteques
perquè vingués a fer una avaluació exhaustiva de l'estat en què es trobava la biblioteca.
D'aquesta avaluació en va sortir el full de ruta que s'està seguint actualment.
El primer que ens van dir des del Departament és que la biblioteca encara no estava "a punt
per obrir les portes" i ens va fer arribar un llistat amb una dotzena d'actuacions
imprescindibles que calia fer.
Una d'aquestes actuacions era la de proveir els llocs de treball que falten. Per fer aquesta
provisió calia engegar un procés de selecció. Des del Departament se'ns va recomanar de
manera explícita que optéssim per un procediment d'urgència. Un procediment d'urgència és
un procediment que permet la llei pel qual es poden reduir els terminis establerts pel
procediment ordinari quan, per raons d'interès públic, sigui aconsellable fer-ho.
L'equip de govern tenia la intenció de seguir aquesta recomanació del Departament per tal
d'obrir com més aviat millor.
Finalment, però, un cop valorades les declaracions públiques que aquests dies han aparegut
en diferents mitjans de comunicació on es denunciava una suposada manca de transparència
per voler optar per un procediment d'urgència, s'ha decidit optar per un procediment ordinari.
Les bases del procediment es poden trobar a:
https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2015/203/201520309886.pdf
No cal dir que per part nostra tot estarà a punt perquè en el moment que aquest procés
ordinari hagi acabat i s'hagi proveït la plaça de Bibliotecari/a Director/a, la biblioteca,
finalment, es pugui inaugurar.

Anglès, 21 d'octubre de 2016

