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C E R T I F I C: Que la Corporació Plenària, en sessió extraordinària de dia 21 d’abril de 2020,
en el seu punt 9, aprovà per unanimitat, el següent acord:
“9. PROPOSTA PER APROVAR UNA BONIFICACIÓ DEL PAGAMENT DE LA QUOTA
D’ESCOLETES
Antecedents:
El dia 14 de març es declara l’estat d’alarma al nostre país, per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19. Des d’aquell moment l’equip de govern de l'Ajuntament de
Calvià es proposa l’objectiu de dur endavant totes aquelles mesures necessàries per
aconseguir pal·liar, en allò que sigui possible, els perjudicis provocats pel coronavirus i l’estat
d’alarma al nostre municipi, complementant les mesures que du a terme el Govern de l'Estat i el
Govern de les Illes Balears.
Dilluns 23 de març, es dona a conèixer el primer paquet de “mesures de suport per situació
d’alarma” entre les quals es troben els ajuts econòmics per als usuaris de les escoletes, entre
d’altres actuacions prioritàries.
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En concret, s’especifiquen les: “les mesures fiscals al servei d’escoletes”:


Es compensarà a totes les famílies l’import corresponent a la segona quinzena del mes
de març. No es cobrarà cap quota fins que es pugui reanudar l’activitat a les escoletes.



Per altra banda, a les famílies que s'han vist afectades per una pèrdua considerable
d'ingressos degut al coronavirus, o han tingut problemes en la contractació derivada de
l’actual crisi sanitària i arrel d’això puguin demostrar una situació econòmica difícil, se’ls
subvencionarà el cent per cent dels rebuts dels dos primers mesos, una vegada es
reanudi l’activitat a les escoletes. Mitjançant una declaració responsable i posterior
comprovació, en el seu cas, es justificaran les minves en els ingressos o el retard en la
contractació.

Al BOIB núm. 54 de 3 de maig de 2018, a on apareix l’ordenança reguladora del preu públic per
a la prestació de serveis a les escoles municipals d’educació infantil, s’especifica a l’article 6
que,
“L’IMEB podrà concedir beques als nins i nines amb precària situació econòmica dels seus
pares, mares, tutors o tutores, de conformitat amb la normativa interna establerta per
l’organisme amb aquest objectiu”.
Per això, i emmarcat en aquest article 6 de l’ordenança,
Aquelles famílies que degut al COVID-19 i la situació l’alarma, hagin sofert algun dels seus
membres (pare, mare, tutor o tutora): la pèrdua de la feina, ERTO, ERO, retard a la
incorporació de la feina,... o altres circumstàncies equiparables, sels subvencionarà. En aquest
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sentit, hauran de presentar una declaració responsable especificant aquestes circumstàncies i,
es comprovarà, en el seu cas, que els ha duit a una minva considerable en els ingressos de la
unitat família. No hauran de pagar les quotes dels dos primers mesos des de que es reanudin
les activitats a les escoletes.
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Per tot això s’eleva al PLENARI DE LA CORPORACIÓ, la següent PROPOSTA d’acord:
PRIMER. Compensar els 15 dies abonats corresponents a la segona quinzena del mes de
març, una vegada es reanudi l’activitat a les escoletes.
SEGON. Subvencionar la totalitat de les dues primeres mensualitats a aquelles persones que a
causa del COVID-19 o a les mesures adoptades per l’Estat, els hagin ocasionat una minva
considerable en els ingressos de la unitat familiar, d’acord a l’article 6 de l’ordenança
reguladora del preu públic per a la prestació de serveis a les escoletes municipals d’educació
infantil.
TERCER. Publicar el present acord al Portal de la Transparència d'aquest
Ajuntament [adreça https://www.calvia.com] amb la finalitat de donar a conèixer de manera
anticipada la informació de a les persones interessades, i al BOIB.”
I perquè consti, i tingui els efectes que corresponguin -amb la reserva de l’article 206 del RD
2568/86, de 28 de novembre- sign aquest certificat d’ordre i amb el vist-i-plau del Batle, Sr.
Alfonso Rodríguez Badal.
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Calvià,
Vist i plau
El Batle,
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