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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 14, aprovà per unanimitat, el següent acord:
“14. PROPOSTA PER APROVAR UNA COMPENSACIÓ DE LES QUOTES ABONADES
DELS TALLERS DELS CENTRES CULTURALS DE CALVIÀ
L’Ajuntament de Calvià, a través del Departament de Cultura, duu a terme tallers i cursos als
sis Centres culturals del municipi. Tal como s’explica a l’informe adjunt, aquests tallers van
haver d'interrompre's per la declaració de l’Estat d’Alarma del passat 14 de març de 2020.
L’Ajuntament de Calvià, amb la finalitat de minvar tant como sigui possible els efectes de la
nova situació, adoptà una sèrie de mesures, entre les quals es contempla la gratuïtat dels
tallers prevists pel proper mes d’octubre per a totes aquelles persones que han fet el pagament
al mes de febrer.
El Ple, a proposta de la tinenta de batle de Cohesió Social, Igualtat, Comunicació i Policia
Local, proposa l'adopció dels següents,
ACORDS
1) Aprovar la compensació de les quotes abonades en el quadrimestre actual, per les quotes
que s'haurien de pagar per al proper quadrimestre, això és, entre octubre de 2020 i febrer de
2021, sempre que els usuaris no manifestin altra cosa.
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2) Disposar una despesa fins a un màxim de trenta-un mil quatre-cents vuitanta-quatre euros
amb trenta cèntims (31.484,30 €) a l'empresa adjudicatària del Serveis de tallers i cursos als
centres culturals, CIAC, per fer front a les inscripcions que presentin la seva conformitat a fer
les activitats al proper quadrimestre.
3) Publicar el present acord al Portal de la Transparència d'aquest Ajuntament
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.
Calvià,
Vist i plau
El Batle,

C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 100 – a/e: calvia@calvia.com

