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PROPOSTA DE LA REGIDORA DE CULTURA DE INCREMENT DE
PARTIDA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA
Antònia Cànaves Cànaves, regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Alcúdia,
d’acord amb les atribucions que té conferides pel Decret de Batlia núm.
1033/2019.
EXPOSA:
Que l’Ajuntament d’Alcúdia disposa d’un equipament municipal l’Auditori
d’Alcúdia de gestió directa on es programen arts escèniques i musicals al llarg
de tot l’any.

Que per tal de fer front a les despeses de programació rebem el suport del
Consell de Mallorca a través de circuit d’arts escèniques i musicals (CACIM),,
de del Govern de les Illes Balears a través de l’Institut d’Baleàrics i l’Orquestra
Simfònica de les Illes Balears, del Ministerio de Cultura a través de l’INAEM (
Instituto de las Artes Escénicas y Musicals), i de La Fundació Teatre
Principal...

Antonia Cànaves Cànaves

Alguns d’aquests suports estan sotmesos a convocatòries de subvencions al
que l’Ajuntament d’Alcúdia s’adhereix (CACIM/ INAEM) i la nova línia de
subvencions per a la Programació estable del Consell de Mallorca i el Programa
Platea de l’INAEM.
Els ingressos de les subvencions no repercuteixen de
forma directa a la partida de despeses generals perquè es resolen a un exercici
diferent
L’Auditori d’Alcúdia també acull l’Escola de Música i tota classe d’activitats
promogudes per l’Ajuntament d’Alcúdia.
El pressupost de despeses generals DESPESES PROGRAMACIÓ CENTRE
MULTIFUNCIONAL es insuficient per fer front a totes les despeses que es
generen com catxets, fitxes tècniques, cartelleria, programes de mà,
despeses de viatges, càtering...
Per tot això,
PROPÒS:
Que, per tal de fer front a les actuacions esmentades anteriorment, es faci
una modificació de crèdit amb el romanent general de tresoreria incrementant
l’import de la partida que a continuació es descriu:
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Que la majoria dels espectacles programats tenen el suport de diferents
institucions, amb les que compartim les competències de foment de la
Cultura.
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