ANUNCI
La corporació plenària, en sessió de dia 29 juny del 2017, va adoptar l'acord que es transcriu
en la seva part resolutiva a fi d'aprovar la creació de l'organisme desconcentrat “Sa Societat”.
«PROPOSTA PER APROVAR LA CREACIÓ DE L'ORGANISME DESCONCENTRAT “SA
SOCIETAT I, INICIALMENT, ELS ESTATUTS QUE L'HAN DE REGULAR”.
Primer. Prendre en consideració la Memòria justificativa de la prestació del servei cultural de
Sa Societat, i la documentació complementària annexa.
Segon. Considerar com a forma de gestió del servei públic la següent: gestió directa mitjançant
òrgan desconcentrat.
Tercer. Aprovar inicialment els Estatuts que han de regir el futur òrgan desconcentrat
anomenat SA SOCIETAT que s'adjunten a la següent proposta.
Quart.

Sotmetre a informació pública els Estatuts reguladors de l’organisme SA SOCIETAT

mitjançant anunci al BOIB, en el tauler d’edictes municipal i al web municipal durant un termini
de trenta dies hàbils a

comptar des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició

pública en els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions,
objeccions o observacions que estimin oportunes.

Cinquè. Donar audiència a les associacions veïnals establertes a l’àmbit territorial d’aquest
Ajuntament i que estiguin inscrites al registre municipal els fins de les quals tenguin relació
directa amb l’objecte dels
inicialment.

estatuts reguladors de l’Organisme desconcentrat que s’aproven

Sisè. El Ple municipal resoldrà les reclamació, objeccions o observacions que es puguin
presentar. Si no se’n presenten durant el termini atorgat a aquest efecte, l’acord inicialment
adoptat s’entendrà definitivament aprovat sense que faci falta un nou acord exprés.

Setè. Facultar el batle-president d’aquesta Corporació perquè adopti totes les resolucions que
siguin necessàries per a la plena execució i eficàcia d’allò acordat.
El que es publica en el BOIB i Tauló d'anuncis municipal en compliment del que disposa en la
normativa vigent, així com en el Portal de la Transparència d'aquest Ajuntament (direcció
https://www.calvia.com) amb la finalitat que estigui a disposició dels interessats.
Calvià,
La Tinent batle
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