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D. JUAN CASTAÑER ALEMANY, SECRETARI ACCIDENTAL DE L’AJUNTAMENT
DE CALVIÀ I DEL CONSELL RECTOR DE SA SOCIETAT.
CERTIFIC: Que el Consell Rector de l’òrgan desconcentrat de Sa Societat, en sessió
extraordinaria celebrada el 10 de desembre de 2021, en el seu punt 2, aprovà per majoria,
l’acord següent:
“2. Pressupost de l'òrgan desconcentrat de Sa Societat per a 2021.
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El tinent de batle que subscriu, com a President del Consell rector de Sa Societat, eleva al ple
municipal la següent proposta:
1. Aprovar el pressupost de l'òrgan desconcentrat “Sa Societat” per l'exercici 2022
2. Elevar aquesta proposta al Ple Municipal per a la seva aprovació inicial.

Introducció
Sa Societat és una entitat històrica del poble de Calvià. Du el nom amb què era popularment
coneguda la “Sociedad de Socorros Mútuos Unión Obrera de Calvià”, fundada l'any 1908,
que va assolir el seu màxim esplendor amb la construcció de l'actual cafè i del teatre,
inaugurat a finals de 1934. Tant l'entitat com els seus béns (infraestructures i edificis) eren
propietat, per tant, dels seus associats. Com a conseqüencia del cop d'estat de 1936, i la
posterior repressió, l'edifici i tot allò que contenia passaren a formar part del patrimoni de
la Falange i, des d'aleshores, malgrat les contínues reclamacions dels seus propietaris i dels
seus hereus, de sindicats i Ajutament, l'edifici no va ser retornat als seus legítims propietaris.
La creació de l'òrgan desconcentrat suposa donar sortida a un greuge històric.
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Per Decret de Batlia d'11 de setembre de 2017 s'aprovaren definitivament els Estatuts reguladors de l'organisme desconcentrat Sa Societat, a l'empar dels articles 85.2.a) de la Llei
7/85, de 2 d'abril, Reguladora de bases del règim local, 101 i 102 del R.D.L. 781/86, de 18
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local
i 160.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, per al compliment de les finalitats que es concreten en aquests
estatuts.
Descripció de l'àrea gestora i el seu objecte
SA SOCIETAT és un servei integrat dins de l'estructura de l'Ajuntament de Calvià per dur a
terme el foment i la promoció de diverses activitats culturals, relacionades especialment amb
la història i la societat, sense oblidar els temes actuals que poden afectar directament els
veïns. SA SOCIETAT no té personalitat jurídica pròpia i compta amb autonomia organitzativa.
El seu domicili és a l'Avinguda de Palma, núm. 1, de Calvià vila.
D'entre les seves finalitats, enumerades als Estatuts, destaquen les referides a la promoció de
totes aquelles iniciatives i activitats que es desenvolupin al municipi, relacionades amb
aspectes socials i històrics
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per tal de constituir un espai de trobada donant suport a iniciatives dels veïnats matixos.
Aquestes finalitats s'assoliran mitjançant unes activitats culturals i socials sorgides
d'iniciatives tant públiques com privades, com ara organitzar xerrades, presentacions, concerts,
concursos, teatre, cinema i altres manifestacions culturals, i/o activitats que siguin adequades
als finsde l'organisme.
El consell rector acordarà la concrció de cadascuna de les activitats i el seu calendari, d'acord
amb l'activitat cultural generada per l'Ajuntament i, sempre que sigui possible, amb la
coodinació de l'adjudicatari del bar de Sa Societat.
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Equilibri pressupostari
El pressupost ascendeix a 10.000,00 € i es preveuen les següents activitats:





I perquè consti, i tingui els efectes que corresponguin, sign aquest certificat d’ordre i amb el
vist-i-plau del President de l’òrgan desconcentrat, Sr. Rafel Sedano Porcel
Calvià,
Vist i plau
El President
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Xerrades mensuals
Representació de “Mort de dama” per part del Col·lectiu d'actors
aficionats independents del teme de Calvià”
Microteatre

