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Què és la FELIB?
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de les entitats associades que la integren, i
també fomentar-ne i defensar-ne l’autonomia,
en el marc de la Constitució, de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears i del que
s’estableix en aquests estatuts.

De conformitat amb els nostres Estatuts, amb la
denominació de Federació d’Entitats Locals de
les Illes Balears (d’ara endavant, la Federació)
es constitueix a Palma de Mallorca una
federació sense ànim de lucre integrada pels
ajuntaments i els consells insulars, com a
òrgans de govern dels municipis i de les illes,
articuladors de l’organització territorial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que
apareixien així en l’article 3 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, que regula les bases del règim
local, i en l’article 1 de la Llei 20/2006, de 15
de desembre, de règim local i municipalitat de
les Illes Balears, a l’empara del que es disposa
en l’article 22 de la Constitució i la Llei
orgànica 1/2002, de 22 de març, que regula el
dret d’associació.

2. Fomentar i defensar la llengua i la cultura de
les Illes Balears en la vida local.
3. Promoure estudis sobre problemes
qüestions que afecten les entitats associades.

i

4. Difondre el coneixement de les institucions
municipals i insulars, i també estimular que la
ciutadania participi en l’activitat local.
En cap cas la interpretació o l’exercici
d’aquestes
finalitats
pot
envair
les
competències, que estableix la legislació, de les
entitats associades.

L’organització interna i el funcionament de la
Federació han de ser democràtics, i ha de
respectar el pluralisme polític. S’ha
d’organitzar i funcionar en el marc de la
Constitució, de l’Estatut d’Autonomia de les
lles Balears, de la Llei orgànica esmentada i de
la normativa que la desplega, i també d’aquests
Estatuts.

Activitats que du a terme
1. Estableix
pertinents.

les

estructures

orgàniques

2. Facilita l’intercanvi d’informació entre
entitats sobre temes locals.

La Federació assumeix la representació dels
municipis i les illes en tots els àmbits i
estaments, i salvaguarda la plena personalitat
jurídica i l’autonomia política de cada entitat
associada, respectant les competències que els
corresponen, d’acord amb el que s’ha establert
en la legislació de règim local i en la resta de
l’ordenament jurídic que s’hi pot aplicar.

3. Constitueix serveis d’assessorament
d’assistència per a les entitats associades.

i

4. Organitza reunions, seminaris i congressos i
hi ha de participar.
5. Crea en el seu àmbit les estructures
orgàniques o funcionals necessàries per
estudiar i debatre temes o problemes que
afecten els interessos de les entitats associades.

A petició de la Federació, el Consell de
Ministres la va declarar d’utilitat pública el 29
de desembre de 1993, de manera que queda
acollida al règim específic que en la Llei
orgànica 1/2002, de 22 de març, s’estableix per
a aquest tipus d’associacions, concretament
l’article 33 i els següents, i també en la
normativa que la desplega.

6. S’adreça als poders públics, i participa amb
caràcter consultiu, si escau, en l’elaboració de
la normativa legal que afecta les entitats locals.
7. Promou publicacions i documents
informatius que tenen relació amb els seus fins.

Objectius
8. Reclama davant les administracions
públiques competents la participació en tots els
assumptes que afecten directament el cercle
d’interessos dels municipis i les illes que la

La Federació té les finalitats següents:
1. Defensar i promoure els interessos comuns
4
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integren, així com en els òrgans de gestió
interadministrativa en els quals està prevista
una representació de les entitats locals de les
Illes Balears, en què ha d’exercir com a
interlocutora
legítima
per
transmetre
l’expressió de la voluntat comuna de les
entitats associades. A aquest efecte, ha de
formar part de les comissions externes
oportunes.

Capdepera
Ciutadella de Menorca
Consell
Costitx
Deià
Eivissa
es Castell
es Mercadal
es Migjorn Gran
Escorca
Esporles
Estellencs
Felanitx
Ferreries
Fornalutx
Inca
Lloret de Vistalegre
Lloseta
Llubí
Llucmajor
Manacor
Mancor de la Vall
Maria de la Salut
Maó
Marratxí
Montuïri
Muro
Palma
Petra
Pollença
Porreres
Puigpunyent
Sa Pobla
Sant Antoni de Portmany
Sant Joan
Sant Joan de Labritja
Sant Josep de sa Talaia
Sant Llorenç des Cardassar
Sant Lluís
Santa Eugènia
Santa Eulària des Riu
Santa Margalida
Santa Maria del Camí
Santanyí
Selva
Sencelles
Ses Salines
Sineu
Sóller
Son Servera
Valldemossa

9. Exerceix com a interlocutora legítima per
transmetre l’expressió de la voluntat comuna
de les entitats associades en tots els fòrums en
què se la requereix.
10. Promou qualsevol altra activitat que té
relació amb els seus fins.

Qui la forma?
1. La Federació és una associació constituïda
pels ajuntaments i pels consells insulars de la
comunitat autònoma de les Illes Balears que
voluntàriament decideixen associar-s’hi.
2. Aquestes entitats locals estan representades
pel president del seu òrgan de govern o el
membre en qui delega, segons les pròpies
normes d’autoorganització, d’acord amb el que
es disposa en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que
regula les bases del règim local, en l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, en la
normativa que s’hi aplica i en el que es disposa
en aquests Estatuts.

Entitats associades
Alaior
Alaró
Alcúdia
Algaida
Andratx
Ariany
Artà
Banyalbufar
Binissalem
Búger
Bunyola
Calvià
Campanet
Campos
5
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Vilafranca de Bonany
Consell de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Consell Insular d’Eivissa
Consell Insular de Formentera

Consell Executiu anterior a l’Assemblea
General constituent de dia 11 de setembre de
2015
Joan Albertí Sastre, president
Marí
Torres,
president
• Vicent
(Assemblea General extraordinària de
23 de febrer de 2015)
Vicent Marí Torres, vicepresident 1r
• Julio Martínez Galiano, vicepresident 1r
(Assemblea General extraordinària de
23 de febrer de 2015)
Àgueda Reynés Calvache, vicepresidenta 2a
Bernat Coll Ramon, vicepresident 3r
Francesc Miralles Mascaró, vocal
Mateu Ferrà Bestard, vocal
Jeroni Salom Munar, vocal
José Maria de Sintas Zaforteza, vocal
Sampol
Antich,
vocal
• Ramon
(Assemblea General extraordinària de
23 de febrer de 2015)
Antoni Salas Roca, vocal
Francisco Javier Ametller Pons, vocal
Miquel Ensenyat Riutort, vocal
Bartomeu Jover Sánchez, vocal
Jaume Ferrer Ribas, vocal
Rafel Torres Gómez, vocal
Juan Jaume Mulet, vocal
Antoni Pastor Cabrer, vocal
Antoni Mulet Campins, vocal
Mateu Isern Estela, vocal
• Antoni Aguiló Amengual, vocal
(Assemblea General extraordinària de
23 de febrer de 2015)
Gabriel Ferrà Martorell, vocal
Gabriel Serra Barceló, vocal
Antoni Marí Marí, vocal
Joan Rotger Seguí, vocal
Joan Carles Verd Cirer, vocal
Carlos Simarro Vicens, vocal

Òrgans de govern
Els òrgans rectors de la Federació són els
següents:
1. L’Assemblea General, que es constitueix
com l’òrgan de govern.
2. El Consell Executiu, que representa la
Federació.
3. La Comissió Permanent, que gestiona de
manera directa determinades matèries.
Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan de govern de
la Federació i la integren tots els representants
de les entitats associades. Pren els acords
segons el principi majoritari o de democràcia
interna, de conformitat amb el que s’estableix
en l’article 11.3 de la Llei orgànica 1/2002, de
22 de març, que regula el dret d’associació.
Consell Executiu

1. El Consell Executiu és l’òrgan de
representació de la Federació que en gestiona i
representa els interessos, de conformitat amb
les disposicions i les directives de l’Assemblea
General.
2. Constitueixen el Consell Executiu els
membres següents:
• Un president
• Tres vicepresidents
• Un mínim de desset i un màxim de vint-iset vocals representants de les entitats
associades que l’Assemblea General nomena
d’entre els membres, d’acord amb el sistema
previst en l’article següent, i que garanteix, en
tot cas, la presència en el Consell Executiu
d’un representant, com a mínim, d’una
corporació de cada illa i de cada una de les
escales d’acord amb el que s’estableix en
l’article 18.3.b. A aquest efecte, els
representants dels consells insulars i dels
ajuntaments tenen la mateixa consideració.
• Un secretari general, amb veu i sense vot.
3. Al si del Consell Executiu s’ha de formar la
Comissió Permanent.
6
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Consell Executiu des de l’Assemblea General constituent de l’11 de setembre de 2015
Els membres assenyalats amb
CÀRREC

President

formen també la COMISSIÓ PERMANENT

NOM I LLINATGES

AJUNTAMENT

Joan Carles Verd Cirer

Sencelles

Vicepresident 1r Alfonso Luis Rodríguez Badal

Calvià

Vicepresident 2n

Vicent Marí Torres

Santa Eulària

Vicepresident 3r

Conxa Juanola Pons

Maó

Vocal

Antoni Salas Roca

Costitx

Vocal

Llorenç Carretero Tudurí

Sant Lluís

Vocal

Joan Josep Ferrer Martínez

Sant Antoni

Vocal

Josep Marí Ribas

Sant Josep

Vocal

Francisco Javier Ametller Pons

Es Mercadal

Vocal

Andreu Isern Pol

Consell

Vocal

Joan Rotger Seguí

Selva

Vocal

Sebastià Sagreras Ballester

Campos

Vocal

Josep Carreras Coll

Ferreries

Vocal

Pedro Rosselló Cerdà

Manacor

Vocal

Liniu Siquier Capó

Búger

Vocal

Antoni Mir Llabrés

Alcúdia

Vocal

Biel Ferragut Mir

Sa Pobla

Vocal

Bartomeu Moyà Ferragut

Lloseta

Vocal

Rafael Fernández Mallol

Capdepera

Vocal

Rafel Ruiz González

Eivissa

Vocal

Maria Antònia Mulet Vich

Algaida

Vocal

Magadelena Solivellas Mairata

Campanet

Vocal

Guillem Villalonga Ramonell

Mancor

Vocal

Maria Ramon Salas

Esporles

Vocal

Antoni Aguiló Amengual

Fornalutx

Vocal

Llorenç Galmés Verger

Santanyí

Vocal

Antoni Marí Marí

St. Joan de Labritja

Vocal

Misericòrdia Sugrañes Barenys

Alaior

Vocal

Antoni Bennàssar Pol

Lloret

Vocal

Jaume Ferrer Ribas

Formentera

Vocal

Gabriel Ferrà Martorell

Puigpunyent

Secretària general: Neus Serra Cañellas
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Comissió Permanent

tràfics mercantils que són necessaris per
aconseguir els fins estatutaris.
• Exercir les altres funcions que li delegui el
president de la Federació.

Integren la Comissió Permanent el president,
els tres vicepresidents, el secretari general i un
mínim de cinc i un màxim d’onze vocals que
encapçalin la llista de representants al Consell
Executiu. El nombre de membres de la
Comissió Permanent no pot ser superior a
setze, juntament amb el secretari general, que
hi ha d’actuar com a secretari amb veu i sense
vot. La Comissió Permanent s’ha de reunir,
convocada pel president, una vegada cada mes.
S’ha de reunir en sessió extraordinària amb la
petició prèvia raonada d’almenys dos dels
integrants.

Presidència
El president de la Federació és el seu
representant ordinari i ha de tenir,
necessàriament, la condició de batle o president
d’un consell insular associat a la Federació.
Correspon al president assegurar la bona marxa
de les sessions, interpretar els estatuts, dirigir
els debats i mantenir-ne l’ordre, per a la qual
cosa pot ser assistit pels vicepresidents. Si es
promou debat, el president ha d’ordenar les
intervencions i ha de dirimir els empats en les
votacions amb el seu vot de qualitat.

Secretaria General
La Secretaria General té les atribucions
següents:
• Dirigir els serveis administratius i tècnics
de la Federació.
• Per ordre del president, i sota la seva
direcció, convocar les sessions de l’Assemblea,
del Consell Executiu i de la Comissió
Permanent.
• Preparar, a instàncies del president, l’ordre
del dia i la documentació relativa a les reunions
dels òrgans rectors de la Federació, i estendre’n
les actes corresponents, d’acord amb el que els
estatuts preveuen.
• Custodiar i dur al dia el registre i l’arxiu
general de la Federació.
• Ser el cap del personal dels serveis de la
Federació.
• Supervisar la tresoreria i la comptabilitat
de la Federació.
• Representar l’entitat en els girs o els
8
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institució tan digna com ho és qualsevol altra i,
a més, exercim una tasca de representació
directa i participativa fonamental que ha de
saber entendre els nous signes del temps.

Discurs del president nou de la FELIB
assemblea general constituent

Em sent molt honorat i és un orgull tenir
l’ocasió de contribuir, amb l’ajuda de tots, a
millorar la vida dels nostres ciutadans per la via
que hem triat, la de la participació política
municipal.

La gent exigeix transparència, participació,
proximitat. Cap altra institució representa
aquests valors com els ajuntaments, i això ho
hem de fer valer. En aquest sentit, hem
d’assumir el desafiament i l’hem d’assumir tots
junts, i hem de posar per davant els interessos
de les nostres institucions. En aquest sentit,
crec que la FELIB ha estat molt ben regida
aquests darrers anys, però també crec que té
unes potencialitats enormes per explotar.

He assumit el càrrec de president de la FELIB,
juntament amb l’executiva nova, amb la
intenció ferma de continuar una via lluny
d’enfrontaments partidistes, cercant el consens
en la defensa estricta dels interessos dels
ajuntaments.
He recollit el testimoni mirant cap al futur, cap
als reptes que esperen als nostres ajuntaments,
que en aquesta legislatura seran de ben segur
molt importants.
Per la manera com s’han desenvolupat els
esdeveniments i davant els reptes que es
plantegen en l’estructura de l’Estat espanyol,
possiblement, en els propers quatre anys els
ajuntaments estaran immersos en canvis
importantíssims sobre el plantejament i la
distribució de competències o sobre la
distribució de responsabilitats i de recursos per
poder administrar els interessos de la
ciutadania. En aquest sentit, la FELIB té el
desafiament importantíssim de ser-hi present i
d’aglutinar els ajuntaments, més enllà de les
sigles partidistes. La FELIB no ha de ser una
corretja de transmissió dels interessos dels
partits, sinó que ha de servir per defensar el
benestar immediat d’aquell veïnat o d’aquell
ciutadà que tenim devora. Si ho feim des
d’aquesta perspectiva, estic convençut que
podrem fer molt bona feina.

Hem d’afrontar el futur que ens espera sent
reivindicatius, però també oferint formació,
perquè la gent exigeix que els gestors dels
ajuntaments, els treballadors, s’adaptin als nous
temps. Des de la FELIB, hem de donar un
impuls importantíssim a la formació, fins i tot
―i sobretot― a la formació dels qui som
regidors, dels qui som gestors. També a la del
personal, evidentment, perquè la renovació
tecnològica, l’adaptació dels ajuntaments a les
noves tecnologies és fonamental. En aquest
aspecte, esperam comptar amb la col·laboració
tant dels departaments de Cooperació Local
dels diferents consells, com amb la de
l’Administració Pública del Govern.

Tenim un repte molt important, que és fer que
els ajuntaments siguin presents i facin valer la
importància i el pes institucional que tenen. No
podem ser tractats com una administració de
segona o de tercera, subsidiària dels desitjos de
les altres administracions, tant del Govern
balear, com dels consells o del Govern estatal.
Hem de lluitar per les competències que ens
corresponen i per poder dur-les a terme amb els
recursos suficients. Els ajuntaments som una

Tenim equips nous, tenim regidors nous, gent
que amb tota la seva bona voluntat es presenta i
dóna la cara davant els veïnats per vetlar pels
seus interessos. Aquesta gent necessita que des
de la FELIB els donem les eines per estar ben
formats, per estar ben preparats per gestionar
9
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les diferents àrees que els corresponen. Des
d’aquest punt de vista, hem d’incidir
especialment en la formació dels gestors per
garantir que aquests puguin estar a l’altura de
les circumstàncies del que la societat demana.
Aquest és un objectiu que, sens dubte,
compartim tota l’executiva.
Aquests pròxims quatre anys seran,
segurament, els de l’administració no propera,
l’administració dins ca nostra. Per això, els
ajuntaments hem de tenir la capacitat de donar
resposta a la demanda nova.
Tornant al tema de la formació, tenim equips
nous, tenim regidors nous, gent que amb tota la
seva bona voluntat es presenta i dóna la cara
davant els veïnats per vetlar pels seus
interessos. Aquesta gent necessita que des de la
FELIB els donem les eines per estar ben
formats, per estar ben preparats per gestionar
les diferents àrees que els corresponen. Des
d’aquest punt de vista, hem d’incidir
especialment en la formació dels gestors per
garantir que aquests puguin estar a l’altura de
les circumstàncies del que la societat demana.
Aquest és un objectiu que, sens dubte,
compartim tota l’executiva.
Per tot això, em pos a la vostra disposició, ens
posam a la vostra disposició, per aprofitar al
màxim el que crec que tenim, que és un
instrument boníssim: els ajuntaments. Per això,
també comptam amb el personal de la casa que
estic convençut que ens ajudarà a tots a assolir
aquests objectius.

Joan Carles Verd
President de la FELIB
Palma, 11 de setembre de 2015
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Reunions, comissions i visites
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Assemblea General

Reunions dels òrgans de govern

Assemblea General ordinària de 23 de febrer de
2015
Assemblea General extraordinària de 23 de
febrer de 2015
Assemblea General constituent d’11 de
setembre de 2015

Consell Executiu
Reunió ordinària de 2 d’octubre de 2015

Reunions comissions internes
Comissió interna de platges:
Comissió que analitza el greu problema dels
accessos i els aparcaments a les platges de les
Illes Balears.
Municipis que la componen:
Alaior
Andratx
Artà
Calvià
Campos
Capdepera
Ciutadella
Eivissa
Es Mercadal
Felanitx
Manacor
Muro
Sant Antoni
Sant Joan de Labritja
Sant Josep de sa Talaia
Santa Eulària des Riu
Santa Margalida
Santanyí

Reunió ordinària d’11 de novembre de 2015

Data de reunió:
6 de novembre de 2015
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Fitxes comissions externes
Representant

Títol de la comissió externa

Data

Sra. Magdalena
Cantarella Llompart,
regidora de
l’Ajuntament d’Inca

Consell de Consum

15/01/2015

Sr. Jaume Bauçà Mayol,
batle de Montuïri

Consell de Direcció de
l’Agència de protecció de la
legalitat urbanística i
territorial de Mallorca

27/02/2015

Sr. Jaume Bauçà Mayol,
batle de Montuïri

Consell de Direcció de
l’Agència de protecció de la
legalitat urbanística i
territorial de Mallorca

27/03/2015

Sr. Jaume Bauçà Mayol,
batle de Montuïri

Consell de Direcció del
SOIB

20/04/2015

Sr. Jaume Bauçà Mayol,
batle de Montuïri

Consell de Direcció de
l’Agència de protecció de la
legalitat urbanística i
territorial de Mallorca

24/04/2015

Consell Balear de Transports
Terrestres

27/05/2015

Sr. Bartomeu Jover
Sánchez, batle
d’Estellencs

Ple de la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears

13/01/2015

Sr. Bartomeu Jover
Sánchez, batle
d’Estellencs

Consell Balear de Transports
Terrestres

15/01/2015

Sr. Bartomeu Jover
Sánchez, batle
d’Estellencs

Ple de la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears

21/05/2015

Sr. Bartomeu Jover
Sánchez, batle
d’Estellencs

Ple de la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears

04/05/2015

Sr. Bartomeu Jover
Sánchez, batle
d’Estellencs

Ple de la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears

31/03/2015

Sr. Bartomeu Jover
Sánchez, batle
d’Estellencs

Ple de la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears

10/03/2015

Sr. Bartomeu Jover
Sánchez, batle
d’Estellencs
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Núm.
d’entrada
Fitxa 222
023/2015

Fitxa 223
131/2015

Fitxa 224
132/2015
Fitxa 225
133/2015
Fitxa 226
134/2015

Fitxa 227
165/2015
Fitxa 228
167/2015
Fitxa 229
168/2015
Fitxa 230
169/2015
Fitxa 231
170/2015
Fitxa 232
171/2015
Fitxa 233
172/2015
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Representant

Títol de la comissió externa

Data

Sr. Bartomeu Jover
Sánchez, batle
d’Estellencs

Ple de la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears

26/02/15

Sr. Bartomeu Jover
Sánchez, batle
d’Estellencs

Consell Balear de Transports
Terrestres

06/02/15

Sr. Francesc Miralles
Mascaró, batle
d’Algaida

Consell de Direcció de
l’Agència de protecció de la
legalitat urbanística i
territorial de Mallorca

29/05/2015

Sr. Jaume Bauçà Mayol,
batle de Montuïri

Consell de Direcció de
l’Agència de protecció de la
legalitat urbanística i
territorial de Mallorca

27/03/2015

Sr. Jaume Bauçà Mayol,
batle de Montuïri

Consell de Direcció del
SOIB

20/04/2015

Sr. Jaume Bauçà Mayol,
batle de Montuïri

Consell de Direcció de
l’Agència de protecció de la
legalitat urbanística i
territorial de Mallorca

29/05/2015

Sr. Jaume Bauçà Mayol,
batle de Montuïri

Consell de Direcció de
l’Agència de protecció de la
legalitat urbanística i
territorial de Mallorca

30/01/2015

Sr. Bartomeu Jover
Sánchez, batle
d’Estellencs

Ple de la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears

30/06/2015

Sr. Joan Carles Verd
Cirer, representant de
l’Ajuntament de
Sencelles

Subcomitè avaluacions
ambientals integrades

23/12/2014

Sr. Joan Carles Verd
Cirer, representant de
l’Ajuntament de
Sencelles

Subcomitè avaluacions
ambientals estratègiques

29/01/2015

Sr. Joan Carles Verd
Cirer, representant de
l’Ajuntament de
Sencelles

Consell de Direcció de
l’Agència de protecció de la
legalitat urbanística i
territorial de Mallorca

30/01/2015

Sr. Joan Carles Verd
Cirer, representant de
l’Ajuntament de
Sencelles

Subcomitè avaluacions
ambientals estratègiques

02/03/2015
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Núm.
d’entrada
Fitxa 234
173/2015
Fitxa 235
174/2015
Fitxa 236
178/2015

Fitxa 237
204/2015
Fitxa 238
205/2015
Fitxa 239
206/2015

Fitxa 240
203/2015
Fitxa 241
208/2015
Fitxa 242
218/2015

Fitxa 243
219/2015

Fitxa 244
220/2015

Fitxa 245
221/2015
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Representant

Títol de la comissió externa

Data

Núm.
d’entrada

Sr. Joan Carles Verd
Cirer, representant de
l’Ajuntament de
Sencelles

Subcomitè avaluacions
ambientals integrades

09/03/2015

Sr. Joan Carles Verd
Cirer, representant de
l’Ajuntament de
Sencelles

Subcomitè avaluacions
ambientals estratègiques

26/03/2015

Sr. Joan Carles Verd
Cirer, representant de
l’Ajuntament de
Sencelles

Consell de Direcció de
l’Agència de protecció de la
legalitat urbanística i
territorial de Mallorca

27/03/2015

Sr. Joan Carles Verd
Cirer, representant de
l’Ajuntament de
Sencelles

Subcomitè avaluacions
ambientals estratègiques

04/05/2015

Sr. Joan Carles Verd
Cirer, representant de
l’Ajuntament de
Sencelles

Consell de Direcció de
l’Agència de protecció de la
legalitat urbanística i
territorial de Mallorca

29/05/2015

Sr. Bartomeu Jover
Sánchez, batle
d’Estellencs

Ple de la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears

17/09/2015

Fitxa 251
320/2015

Comitè de coordinació
aeroportuària de Balears

30/10/2015

Fitxa 1
387/2015

Mesa de l’habitatge

16/11/2015

Fitxa 2
409/2015

Subcomitè d’autoritzacions
ambientals integrades

26/11/2015

Fitxa 3
450/2015

Agència Disciplina
Urbanística

27/11/2015

Fitxa 4
451/2015

Comissió de Medi Ambient
de les Illes Balears

30/11/2015

Fitxa 5
452/15

Comitè de seguiment del
programa operatiu FEDER
de Balears 2014-2020

10/12/2015

Fitxa 6
453/2015

Sr. Llorenç Carretero
Tudurí, representant de
l’ajuntament Sant Lluís
Sr. Llorenç Carretero
Tudurí, representant de
l’ajuntament Sant Lluís
Sr. Joan Carles Verd
Cirer, president de la
FELIB i batle de
Sencelles
Sr. Joan Carles Verd
Cirer, president de la
FELIB i batle de
Sencelles
Sr. Joan Carles Verd
Cirer, president de la
FELIB i batle de
Sencelles
Sr. Joan Carles Verd
Cirer, president de la
FELIB i batle de
Sencelles
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Fitxa 246
222/2015

Fitxa 247
223/2015

Fitxa 248
224/2015

Fitxa 249
225/2015

Fitxa 250
226/2015
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Visites, actes, compareixences i viatges
institucionals

Visita del senyor Carlos Saura León, diputat
del grup parlamentari Podem Illes Balears, dia
11 de setembre de 2015.

Visita de la senyora Sílvia Casanovas,
responsable de sensibilització d’UNICEF Illes
Balears, dia 27 de gener de 2015.

Visita del senyor Jaume Font Barceló, Portaveu
del grup parlamentari El Pi Proposta Illes
Balears, dia 11 de setembre de 2015.

Visita al senyor Joan Antoni Ramonell, director
insular d’Esports del Consell de Mallorca, dia
29 de gener de 2015.

Visita del senyor Joan Font Massot, conseller
de Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca, dia 11 de setembre de 2015.

Visita del senyor José Vicente Marí Bosó,
conseller d’Hisenda i Pressupost del Govern de
les Illes Balears, dia 9 de febrer de 2015.

Visita del senyor Joan Manera Jaume, director
insular de Desenvolupament Local del Consell
de Mallorca, dia 11 de setembre de 2015.

Visita del senyor Gabriel Company Bauzà,
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori del Govern de les Illes Balears, dia 9
de febrer de 2015.

Visita del senyor Joan Albertí Sastre,
expresident de la FELIB, dia 11 de setembre de
2015.

Visita del senyor Josep Carreras, arquitecte de
la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge
del Govern de les Illes Balears, dia 9 de febrer
de 2015.

Visita del senyor Antoni Mas, president de
Natura Park, dia 19 d’octubre de 2015.

Visita del senyor Santiago Ribas, cap del
Departament d’Arquitectura de la Direcció
General d’Arquitectura i Habitatge del Govern
de les Illes Balears, dia 9 de febrer de 2015.
Visita de la senyora Sílvia Casanovas,
responsable de sensibilització d’UNICEF Illes
Balears, dia 27 de febrer de 2015.
Visita de la senyora Francisca Picornell,
presidenta de les escoletes infantils PIME
Balears, dia 9 de març de 2015.

Visita a la Federació de Municipis de
Catalunya, dia 23 d’octubre de 2015.

Visita de la senyora Maria Consuelo Huertas i
Calatayud, presidenta del Parlament de les Illes
Balears, dia 11 de setembre de 2015.
Visita de la senyora Catalina Cladera i Crespí,
consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears, dia
11 de setembre de 2015.
Visita del senyor Vicenç Thomàs Mulet,
diputat del grup parlamentari socialista, dia 11
de setembre de 2015.
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Visita del senyor Ignacio Martínez Ventura,
president del Col·legi d’Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Mallorca, dia 13 de
novembre de 2015.
Visita a la Federación Española de Municipios
y Provincias, dia 25 de novembre de 2015.
Visita a la senyora Catalina Cladera, consellera
d’Hisenda i Administraions Públiques del
Govern de les Illes Balears.
Visita del senyor Sebastián Maríz, PIRCA
España, dia 27 de novembre de 2015.
Visita al senyor Andreu Horrach Torrens,
director general de Planificació i Serveis
Socials de la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació del Govern de les Illes Balears, dia
26 d’octubre de 2015.

Visita al senyor Michel Magnier, cónsol
honorari de França a les Illes Balears.
Visita al senyor Fernando Monar Rubia,
director de l’Escola Balear d’Administracions
Públiques, dia 4 de desembre de 2015.

Visita de la senyora Francisca Picornell,
presidenta d’escoletes infantils PIME Balears,
dia 27 d’octubre de 2015.

Visita a la senyora Catalina Cladera i Crespí,
consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques, dia 17 de desembre de 2015.

Visita del senyor Miguel Gallardo Esgleas,
director general de Participació i Transparència
del Consell de Mallorca, dia 27 d’octubre de
2015.

Visita al senyor Llorenç Huguet Rotger, rector
de la Universitat de les Illes Balears, dia 18 de
desembre de 2015.

Visita de la senyora Marta Neus López,
Departament de Territori i Infraestructures del
Consell de Mallorca, dia 27 d’octubre de 2015.
Visita
del
senyor
Alfonso
Sánchez,
representant de Marea Blava, dia 13 de
novembre de 2015.
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Jornada Gestió del padró i del cens
electoral, dia 19 de febrer de 2015.

Jornades 2015
Sessió formativa: «Alternatives i
oportunitats de captació de finançament
europeu per la realització de projectes a les
entitats locals». Dies 14 i 15 de gener, a
Palma. Dia 24 de febrer a Eivissa. Dia 24 de
març a Menorca. En col·laboració amb el
Centre Balears Europa.

Mediació i elaboració de plans locals
d’infància
i
família:
participació,
coordinació i treball en xarxa, dia 27 de
febrer de 2015. En col·laboració amb UNICEF.
Demarcació de costes i ajuntaments, dia
30 d’octubre de 2015. En col·laboració de la
Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i
del Mar. Demarcació de Costes de les Illes
Balears.
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Adaptació pàgines webs a la Llei de
transparència, dia 12 de novembre de 2015.

Certificat
Balear
Cardioprotecció
instal·lacions municipals i turístiques, dia 19
de novembre de 2015. En col·laboració del
servei de Medicina Esportiva del Consell de
Mallorca
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16,17,18 i 20.02.2015, sala d’actes, Formació,
Consell de Mallorca. Medi Ambient.

La FELIB al serveis de les institucions
La Federació posa a disposició dels
ajuntaments, consells i govern les sales per a
reunions, jornades o cursos, entre d’altres.

17.02.2015,
sala
de
Juntes.
Reunió
administració
electrònica
ajuntaments.
Consorci TIC Mallorca.

La sala d’actes, amb una capacitat aproximada
per a 80 persones, i la sala de Juntes, amb una
capacitat aproximada de 20 persones. També
una sala petita de reunions per a 8 persones.

19.02.2015, sala de juntes. Formació Consell
de Mallorca. Medi Ambient.
20.02.2015, sala d’actes, Formació Consell de
Mallorca. Medi Ambient.

Reserva de les sales al 2015:

23.02.2015,
sala
de
juntes,
Reunió
Administració
Electrònica
ajuntaments.
Consorci TIC.

Gener
15.01.2015, sala d’actes. Reunió Federació de
Persones Majors, Vicepresidència Consell de
Mallorca.

Març

26.01.2015, sala dactes. Formació GPS-PC.
Cooperació Local. Bombers de Mallorca.

02,03,04.2015 i 06.2015, sala d’actes.
Formació Consell de Mallorca. Medi Ambient.

27.01.2015, sala d’actes. Reunió Gent Gran.
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i
Esports. Consell de Mallorca

04.03.2015, sala de juntes, reunió TIC
Mallorca amb la presidenta. Cooperació Local.
03.05.2015, sala de juntes, Direcció Insular de
Residus. Medi Ambient.

28.01.2015, sala de juntes. Reunió feina,
Cooperació Local.

Febrer

09.03.2015, sala d’actes, Consell de Serveis
Socials. Conselleria Serveis Socials CAIB.

02.02.2015, sala d’actes, Consell Escolar de les
Illes Balears.

13.03.2015, sala de juntes, Direcció Insular de
Caça. Medi Ambient.

06.02.2015, sala de juntes, TIC Mallorca,
Reunió Administració electrònica Ajuntaments.

30.03.2015, sala d’actes, Consell de Serveis
Socials. Conselleria Serveis Socials CAIB.

06.02.2015, sala d’actes, taller d’ocupació.
Departament de Medi Ambient.

Abril
01.04.2015, sala d’actes, Consell Escolar de les
Illes Balears.

12.02.2015, sala de juntes. Reunió Coordinació
Projectes Europeus. Departament de Medi
Ambient.

17.04.2015, sala de juntes. Bombers de
Mallorca

13.02.2015, sala de juntes. Reunió Coordinació
projectes Europeus. Medi Ambient.

28.04.2015, sala d’actes, Consell Escolar de les
Illes Balears.

16.02.2015, sala d’actes, Consell Escolar de les
Illes Balears.

30.04.2015, sala d’actes, Institut Mallorqui
d’afers Socials. Reunió.
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24.09.2015, sala de juntes, Desenvolupament
Local, reunió Departament Emergències.

Maig
06.05.2015, sala de Juntes,
Mallorca. Mesa Residus.

Consell

de
29.09.2015, sala actes, Medi Ambient. Reunió
conveni recollida selectiva.

21.05.2015, sala d’actes, Curs Migració.
Consell de Mallorca.

Octubre
01.10.2015, sala de juntes. Medi Ambient,
conveni recollida selectiva.

Juny
16.06.2015, sala de juntes. Direcció Insular de
Caça, Medi Ambient.

05.10.2015, sala de juntes, Consell Mallorca.
Medi Ambient. Reunió amb personal refugi
Muleta.

19.06.2015, Sala d’actes, Agència
de
Disciplina Urbanística. Jornada Reglament
LOUS .

9.10.2015, sala actes, Fons Mallorquí de
Solidaritat, assemblea.

22.06.2015, sala d’actes, Consell Escolar de les
Illes Balears.

Juliol

21.10.15. sala actes, Direcció Insular d’Esports,
Reunió entitats volei i bàsquet. Programa. Jocs
Esportius Escolars.

02,09, i 16.07.2015, sala de juntes, IMAS.
Prestacions.

22.10.2015, sala de juntes, Desenvolupament
Local, Bombers. Reunió prefectura.

13.07.2015, sala d’actes, Fons Mallorquí de
Solidaritat, assemblea.

28.10.2015, sala de juntes. Desenvoulpament
Local, Bombers. Reunió personal.

28.07.2015. sala de juntes, IMAS, Prestacions.

Novembre

Agost

04.11.2015, sala de juntes, Desenvolupament
local, reuinó batles, tema hidrants.

03.08.2015, sala de juntes, Modernització i
Funció Pública. Reunió equip valoració
psicosocial.

09.11.2015, sala reunions FELIB, Departament
Desenvolupament Local. Reunió ST.

06.08.2015, sala reunions petita de la FELIB,
Consell de Mallorca. Reunió.

11.11.2015, sala de juntes, Fons Mallorquí de
Solidaritat, reunió Comissió Executiva.

06,13,i 20.08.2015, sala de juntes, IMAS
Prestacions

18.11.2015, sala de juntes, Medi Ambient,
reunió margers.

Setembre

19.11.2015, sala de juntes, Desenvolupament
Local, reunió feina.

11.09.2015, sala de juntes, Desenvolupament
Local, Consell de Mallorca. Tallers ocupació.

Desembre

15.09.2015, sala actes, Fons Mallorquí de
Solidaritat, Prova de selecció de personal

03.12.2015, sala de juntes. Funció Pública,
reunió SITIBSA.
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03.12.2015, sala d’actes, Medi Ambient.
Reunió Residus.
11.12.2015, sala de juntes, Medi Ambient.
Reunió especial de refugis. Sessió conjunta
Govern-Consell.
15.12.2015, sala d’actes, Departament de
Desenvolupament Local, reunió empreses caça.
15.12.2015, sala d’actes, Medi Ambient, CSIF.
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Escenari econòmic de la FELIB
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Introducció
El Departament Econòmic compleix l’exigència legal i estatutària establerta quant a
la part comptable i econòmica de la Federació. D’aquesta manera, desenvolupa una
sèrie de funcions: la gestió comptable, el control de la tresoreria i les subvencions
rebudes, la justificació corresponent, el seguiment pressupostari, la redacció dels
comptes anuals, l’actualització dels diferents documents comptables, la col·laboració
amb el Departament de Formació per dur a terme la gestió econòmica del Pla de
Formació i altres tasques pròpies.
Per altra part, la Federació és una associació sense ànim de lucre regulada per la Llei
49/2002, amb personalitat jurídica pública i inscrita en el Registre d’Associacions de
les Illes Balears amb data d’11.01.1990. No té com a finalitat última obtenir guanys
amb la seva activitat, sinó, precisament, desenvolupar aquesta activitat en benefici
dels membres o associats o de tercers, de la societat en general.
Està declarada entitat d’utilitat pública des del 29.12.1993. Per això, any rere any, es
reten comptes de l’exercici davant la Conselleria de Presidència del Govern de les
Illes Balears i del Ministeri de l’Interior.
Des del punt de vista tributari, figura com a entitat exempta de l’impost de societats,
de l’impost d’activitats econòmica i de l’impost sobre el valor afegit.
La seu social està ubicada a l’edifici Llar de la Joventut mitjançant el conveni de
col·laboració, signat el 2001, amb el Consell de Mallorca per a la cessió de l’ús del
porxo dret. La construcció i l’equipament del local fou a càrrec de la Federació i es
va finançar mitjançant una operació de préstec que va vèncer el 2012.
L’Assemblea General és l’òrgan de govern de la Federació, la integren tots els seus
membres (concretament, els seixanta-sis ajuntaments de Balears i els quatre consells
insulars) i adopta els acords segons el principi de democràcia interna. L’Assemblea
General Constituent l’11.09.2015 va renovar els òrgans directius per a la legislatura
2015-2019.
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Línies generals del pressupost 2015
El pressupost anual preveu la quantificació monetària d’ingressos i despeses que
generarà el programa d’actuacions previst en l’exercici econòmic, i així es poden
prendre decisions, adoptar mesures d’actuació i tenir-ne un control més eficaç. La
presentació del pressupost de l’entitat i la liquidació es converteixen en estats
comptables obligatoris. Això no obstant, el resultat pressupostari no és l’únic
indicador vàlid que cal tenir en compte de la gestió econòmica.
L’Assemblea General Ordinària de 23.02.2015 va aprovar la proposta de pressupost
del 2015. Es tracta d’un pressupost senzill, amb una estimació molt ajustada i que
permetrà assolir els objectius fixats i avaluar l’actuació que s’ha dut a terme. Puja a
447.237,11 euros davant els 436.021,24 euros de l’exercici anterior (suposa un
augment del 2,5 %).
Com és natural, la major part de les partides que hi ha en el pressupost de 2014 tenen
continuïtat en el pressupost actual. No es disposa de cap operació de préstec amb cap
entitat financera.
Cal destacar que el 2015 ha estat un any electoral. Així, com a resultat de les
eleccions municipals i insulars fetes el dia 24 de maig, es va convocar una sessió de
l’Assemblea General Constituent l’11.09.2015 amb l’objecte únic de renovar els
òrgans directius de la Federació i de donar la sortida a la nova legislatura.

Capítol d’ingressos pressupostats

Les subvencions a l’explotació rebudes de l’Administració pública s’imputen
íntegrament a l’exercici en el qual se n’ha notificat l’aprovació. La transferència que
s’ha sol·licitat al Govern autonòmic és de 200.000,00 euros, l’import del qual és el
mateix que el que es concedí l’any passat. Aquesta subvenció es destinarà a complir
les finalitats que s’estableixen en els Estatuts de la Federació.
També, s’ha previst sol·licitar una subvenció per dur a terme l’execució del Pla de
formació contínua a l’EBAP (Escola Balear d’Administració Pública) a proposta de
la Comissió Paritària de Formació per a l’Ocupació de l’Administració Local de la
CAIB, ja que el Ministeri d’Administracions Públiques li ha cedit les competències
autonòmiques en formació pública.
Quant a les quotes ordinàries dels associats, suposen el 34,8 % i van en funció del
nombre d’habitants del municipi. L’article 49 dels estatuts socials possibilita
actualitzar-les anualment, d’acord amb la taxa interanual de l’IPC a les Illes Balears.
No obstant això, s’ha previst congelar les quotes 2015 seguint la tònica dels darrers 4
anys. Només s’actualitzaran d’acord amb la darrera revisió del padró d’habitants de
01/01/2014 de l’INE. En aquest cas hi ha 3 ajuntaments que canviaran de tram, però
a la baixa, i l’import per pagar serà inferior: Alcúdia (passa de 20.163 habitants a
19.768 habitants, torna a baixar al tram 4), Campos (passa de 10.144 habitants a
9.765 habitants, torna a baixar al tram 3) i Eivissa (passa de 50.401 habitants a
49.693 habitants, torna a baixar al tram 5).
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Tram d’habitants

Nombre de vots

Estatuts de la Felib (article 18)

Import de la quota 2015

Revisió del padró d’habitants:
1/01/2014 (publicat el gener 2015)
Font: INE

Municipis de < 2.500 habitants

3 vots

448,82 €

Municipis de 2.500 a 4.999 habitants

5 vots

748,02 €

Municipis de 5.000 a 9.999 habitants

10 vots

1.496,03 €

Municipis de 10.000 a 19.999 habitants

20 vots

2.992,06 €

Municipis de 20.000 a 49.999 habitants

30 vots

4.488,10 €

Municipis de > 50.000 habitants

50 vots

7.480,16 €

Cada Consell Insular

50 vots

7.480,16 €

A continuació, es mostra de forma gràfica la distribució percentual dels ingressos
anuals per al 2015.

EXERCICI 2015. DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
PRESSUPOSTATS ORDINARIS

Ingressos financers; 0,25 %
Altres ingressos; 0,15 %

Quotes membres associats;
34,80 %

Subvenció Govern IB; 44,70 %

Subvenció EBAP; 20,10 %
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Capítol de despeses pressupostades

Quant a les despeses, s’han pressupostat d’acord amb els ingressos previstos i són
similars a les de l’exercici 2014.
El capítol de personal segueix tenint el major pes en el conjunt del pressupost.
S’han aplicat mesures extraordinàries per contenir el dèficit públic per recomanació
directa de la FEMP. És per això que no es preveu incrementar les retribucions del
personal respecte a les vigents a 31/12/2014, d’acord amb l’article 20 de la Llei
36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 2015.
Vegeu el gràfic següent que mostra el percentatge de distribució pressupostària de les
despeses ordinàries.

EXERCICI 2015. DISTRIBUCIÓ DE LES DEPESES
PRESSUPOSTADES ORDINÀRIES

Altres despeses; 0,2%
Pla de formació; 20,1%

Inversió i reparacions
immobilitzat; 0,3%
Correccions tècniques; 4,4%
Aprovisionament oficina i
subministrament; 2,8%
Jornades informatives; 0,2%
Personal laboral; 66,0%

Representació; 3,1%
Comunicació; 0,3%
Assessorament professional;
2,5%
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Execució del pressupost el 31/12/2015
El context general s’ha caracteritzat per la greu situació econòmica dels darrers
temps. Tant és així, que des de la Federació s’ha fet un esforç d’austeritat
pressupostària que, finalment, ha desembocat en un resultat positiu.
D’acord amb els estatuts socials, ha de ser el Consell Executiu que ha de complir la
resolució de l’Assemblea General ordinària de 23.02.15, quant al projecte de
pressupost per a l’exercici 2015. Des de la Federació s’ha repetit l’esforç d’austeritat
pressupostària i de contenció de la despesa.
Així, una vegada tancat l’exercici econòmic, la propera Assemblea General (que,
d’acord amb els estatuts socials, s’ha de celebrar en el primer semestre del 2016)
n’aprovarà la liquidació i la rendició dels comptes anuals, si escau.
Ingressos liquidats
Les subvencions finalistes de les administracions públiques suposen el percentatge
més alt del capítol d’ingressos totals (64,48 %). Si ho comparam amb l’exercici
2014, el decrement de les subvencions es pot xifrar en el 19,78 %.
L’origen d’aquesta manca de finançament es deu únicament al fet que des de l’EBAP
no s’ha publicat la convocatòria (en règim de concurrència competitiva) de la
subvenció destinada al Pla de formació en el marc de l’acord de Formació per a
l’ocupació de les Administracions Públiques i de la qual eren beneficiaris
ininterrompudament des de l’any 1995.
Únicament, la subvenció atorgada en aquest exercici és la del Govern de les Illes
Balears de 200.000,00 euros (Resolució, de 5 de març de 2015, del conseller
d’Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears per la qual es concedeix
una subvenció per a l’any 2015 destinada a complir el programa d’activitats i les
finalitats federatives).
La partida d’ingressos corresponent a les quotes del 2015 ha reportat 155.737,11
euros —43,6 % dels ingressos totals executats.
Els ingressos financers sumen 1.189,08 euros —0,3 % dels ingressos totals executats.
La principal desviació respecte a l’import pressupostat del capítol d’ingressos ha
estat causada pel decrement de la subvenció rebuda de l’EBAP pel tema de la
formació contínua. Els ingressos financers han augmentat lleugerament, gairebé per
mor de la remuneració del saldo del compte corrent.
Despeses executades.
Quant al capítol de despeses generals, s’ha seguit un control molt exhaustiu de les
diferents partides.
La principal desviació a l’alça d’aquest capítol entre el pressupostat i la despesa real
apareix a l’epígraf Despeses de personal:
• Una part de les retribucions del personal del Departament de Formació no
s’han pogut imputar com a despeses de suport a la gestió del Pla de Formació
Contínua.
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També, la plantilla de treballadors actualitzada a 31.12.2015 és de 8 i ha variat
respecte a l’any anterior, ja que el mes d’octubre i amb el començament de la nova
legislatura, es va contractar una persona per dur la Secretaria General.
•

Tot i que s’han seguit aplicant mesures per contenir el dèficit públic per
recomanació directa de la FEMP i amb solidaritat amb l’Administració
pública: no es va preveure l’increment de les retribucions del personal
respecte a les vigents a 31.12.2014, d’acord amb l’article 20 de la Llei
36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 2015.

•

El mes de febrer de 2015 i seguint les instruccions del Govern central, es va
recuperar el 24 % de la paga extra de 2012 (concretament els 44 dies meritats
entre l’1 de juny fins el 14 de juliol de 2012, data en què es va aprovar el
decret de suspensió de la paga extra). El mes de desembre de 2015 es va
reintegrar als treballadors un altre 26,2 % (48 dies) de la paga extra
suprimida.

La principal desviació a la baixa de les despeses està a l’epígraf Despeses de
representació: s’han minimitzat els desplaçaments i les indemnitzacions per
assistència dels càrrecs electes a les reunions convocades.
També, cal destacar la reducció de les despeses dels subministraments, de
l’aprovisionament d’oficina i de la correspondència.
Com a despeses generals del Pla de formació s’han hagut d’imputar una part de la
pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil dels alumnes que estava contractada i
es renovava automàticament cada principi d’any.
Diferència entre ingressos liquidats i despeses executades
La diferència entre els ingressos i les despeses generals executades és positiva de
1.862,41 euros.
No obstant això, a aquest import li hem d’aplicar les correccions tècniques
obligatòries (amortització comptable i fons de reversió) que rebaixaran el resultat,
encara que aquesta despesa no suposarà en cap cas una sortida de diners. Així, el
resultat pressupostari de l’exercici serà de 19.222,55 euros negatius.
Igualment, aquest serà l’excedent comptable final (sumatori entre el resultat
pressupostari anterior, la devolució de finançament i l’import de les inversions
efectuades) que passarà a formar part del net patrimonial.
En resum, el superàvit de funcionament de +1.862,41 euros reforça el superàvit
financer i la diferència pressupostària de -19.425,94 euros no afecta substancialment
el bon funcionament ni la tresoreria a la Federació. En tot cas, només afectaria a llarg
termini i a l’hora de lliurar, si escau, la seu social a la propietat.
A continuació, es mostra el quadre amb el detall de les partides que formen el pressupost
2015 i la liquidació corresponent el 31.12.15 que es transcriu a continuació.

.
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Pressupost
2014
INGRESSOS GENERALS
QUOTES MEMBRES ASSOCIATS

Pressupost
2015

366.021,24

357.237,11

161.721,24

155.737,11

Pressupost
2014

Execució 31.12.15

356.926,19 DESPESES GENERALS
155.737,11

DESPESES PERSONAL LABORAL
Retribucions
Seguretat Social
Formació personal

SUBVENCIÓ GOVERN ILLES BALEARS

200.000,00

200.000,00

200.000,00

ASSESSORAMENT PROFESSIONAL
Assessorament laboral

0,00

0,00

800,00

500,00

0,00

10.784,23

6.417,11

6.417,12

6.417,12

1.500,00

1.416,38

Subscripció premsa i diaris

1.500,00

1.500,00

1.416,38

0,00

0,00

0,00

15.000,00

14.000,00

10.455,61

Indemnització C. Executiu i C. Permanent

4.000,00

3.000,00

3.540,00

Indemnització Comissions Externes i visites

7.000,00

7.500,00

3.540,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

3.500,00

3.375,61

Altres despeses de representació

0,00

0,00

0,00

JORNADES INFORMATIVES

100,00
5.500,00
5.600,00
0,00
1.000,00
884,13
1.500,00
2.170,00

1.000,00
7.000,00
5.500,00
0,00
500,00
569,99
1.500,00
0,00

29,95
6.667,13
4.043,38
0,00
80,41
109,96
0,00
0,00

70.000,00

90.000,00

1.306,97

SUBMINISTRAMENTS

(Oficina Espanyola Patents i

0,00 DESPESES PLA FORMACIÓ
0,00

11.117,12

1.500,00

RENOVACIÓ MARCA FELIB

90.000,00

0,00

10.817,11

COMUNICACIÓ I RRPP

Marques)

70.000,00

0,00

0,00
0,00

INVERSIÓ IMMOBILITZAT

Subvenció INAP - EBAP

74.138,49

0,00

0,00

ALTRES DESPESES

90.000,00

71.000,00

0,00
0,00

REPARACIONS IMMOBILITZAT

70.000,00

246.031,27

71.000,00

0,00
0,00

ESTUDIS i TREBALLS TÈCNICS

INGRESSOS PLA FORMACIÓ

320.169,76

224.000,00

Assessorament jurídic extern

APROV. OFICINA - CORRESPONDÈNCIA

ALTRES INGRESSOS

295.000,00

227.500,00

4.367,11

Desplaçaments

1.189,08

298.500,00

0,00

Indemnització Comisions internes

1.000,00

353.756,81

4.700,00

DESPESES REPRESENTACIÓ

3.500,00

337.687,11

0,00

Relacions públiques

INGRESSOS FINANCERS

342.571,24

4.400,00

Tecnologia i Comunicació Mallorca

0,00

Execució 31.12.15

Assessorament lingüístic

Equipament jurídic

ALTRES SUBVENCIONS

Pressupost
2015

1.306,97

Despeses generals: Assegurança i Personal
Despeses accions formatives

TOTAL INGRESSOS
GENERALS

TOTAL DESPESES

436.021,24 447.237,11 356.926,19 GENERALS

412.571,24 427.687,11

355.063,78

-

-

1.862,41

CORRECCIONS TÈCNIQUES

23.450,00

19.550,00

21.084,96

AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT

11.800,00

7.900,00

9.460,58

FONS DE REVERSIÓ (obres seu social)

11.650,00

11.650,00

11.624,38

436.021,24

447.237,11

376.148,74

0,00

0,00

-19.222,55

DIFERÈNCIA PRESSUPOSTÀRIA

TOTAL INCLOU CORRECCIONS

DIFERÈNCIA
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Pla de formació contínua
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Introducció
Un dels elements essencials de la FELIB és promocionar i executar programes de
formació dirigits al personal de l’Administració local de les Illes Balears. Per això, i
d’ençà de 1995, oferim una sèrie d’accions formatives amb la finalitat de posar a
disposició de tots una eina que els permeti ampliar els coneixements en tots els camps de
l’Administració local.
Som conscients de la necessitat d’adaptar-se i d’actualitzar-se professionalment en el
procés de canvi tecnològic i d’evolució legislativa, la qual cosa contribueix a convertir
l’Administració local en una administració més competitiva, eficaç i dinàmica, amb el
convenciment que redundarà en un servei públic als nostres ciutadans de més qualitat.
Sens dubte, fins l’any 2014, la inversió feta en formació va constituir una de les millors
vies possibles per modernitzar i especialitzar l’Administració local. Fidels a aquesta
filosofia, les accions formatives que es varen presentar pretenien atendre les demandes de
la ciutadania en les millors condicions possibles.
Per al Pla de formació contínua del 2015, la FELIB no ha rebut cap subvenció. L’INAP
va fer directament responsable d’aquesta subvenció a les comunitats autònomes
competents. A les Illes Balears, el responsable fou l’EBAP. Per aquest pla de formació, la
FELIB ha estat un canal de l’EBAP, per poder obtenir alumnes i cursos adequats als
treballadors de l’Administració local, ja que l’EBAP mai ha fet cursos per aquesta
administració.
Tot i això, la FELIB es va encarregar directament de les llistes d’inscripció, del
professorat, del lloc d’impartició dels cursos, del material i, també, de solucionar la
majoria de problemes que poguessin sorgir
Els cursos que es varen proposar a l’EBAP varen ser:
UNIÓ EUROPEA (EN LÍNIA)
Durada: 30 hores
Lloc: En línia (per a totes les illes)
Impartit per: Gdoce
Contingut:
1. L’organització de la Unió europea.
2. L’ordenament jurídic comunitari.
3. Les institucions comunitàries.
LA FUNCIÓ PÚBLICA LOCAL
Durada: 20 hores
Lloc:
Auditori Es Centre.
Carrer Aires de Muntanya, 16.
07313 Selva
Professor: Santiago Ramis
Contingut:
1. El règim jurídic i les classes del personal al servei de les entitats locals.
2. Els drets individuals.
3. Els drets col·lectius.
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LLENGUATGE JURÍDIC
Durada: 20 hores
Lloc: Sala d’actes de la FELIB
Professora: Carme Planells
Contingut:
1. Varietats de la llengua.
2. El llenguatge jurídic català: configuració i característiques.
3. El procés de composició del text. Criteris generals de redacció en el
llenguatge jurídic.
4. Convencions del llenguatge jurídic.
5. Terminologia i fraseologia jurídiques.
6. Introducció als documents jurídics.
7. Eines de suport.

ATENCIÓ A LA POBLACIÓ IMMIGRANT (EN LÍNIA)
Durada: 30 hores
Lloc: En línia (per a totes les illes)
Professora: mb Consultores
Contingut:
MÒDUL 1. La població estrangera a les Illes Balears.
MÒDUL 2. II Pla integral d’atenció a les persones immigrades de les Illes
Balears: objectius i mesures.
MÒDUL 3. Dret de la població immigrant a rebre assistència sanitària.
MÒDUL 4. Barreres especifiques d’accés al sistema sanitari per a la població
immigrant.
MÒDUL 5. La comunicació amb el pacient immigrant: l’entrevista clínica.
MÒDUL 6. Característiques culturals, socials i sanitàries de la població
immigrant.
MÒDUL 7. Mediació intercultural.
MÒDUL 8. El procés d’adaptació al fet migratori.
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L’ADMINISTRACIÓ LOCAL I LA SEVA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
DAVANT ELS CIUTADANS (EN LÍNIA)
Durada: 20 hores
Lloc: En línia (per a totes les illes)
Professor: Gabriel Payeras
Contingut:
1. Anàlisis de la casuística.
2. Requisits per a l’existència de responsabilitat patrimonial.
3. La indemnització.
4. Aspectes de procediments.
5. La responsabilitat del personal i de les autoritats.
INTRODUCCIÓ A LA VIOLÈNCIA INTRAFAMILIAR
Durada: 20 hores
Lloc: Sala d’actes de la FELIB
Professor: Miquel Quetglas
Contingut:
1.1.Anàlisi de la violència dins la llar familiar.
1.2.Factors de risc i factors de protecció.
1.3.La violència intrafamiliar i els seus aspectes específics:
1.3.1. Violència i maltractament als menors.
1.3.2. Violència de fills contra els pares.
1.3.3. Violència sobre les persones major.
INTRODUCCIÓ DE CANS DETECTORS A UNITATS CANINES POLICIALS
Durada: 20 hores
Lloc: Sala d’actes de la FELIB
Professor: David Ramos
Contingut:
Introducció
Legislació aplicable a unitats canines policials.
Races indicades per al treball policial.
Etologia
Cans de seguretat
Cans detectores (tipus, funcions, objectius...)
Treball del cadell
Tipus de substàncies
Associació d’olors
Discriminació d’olors
Condicionament
Tipus de marcatge
Condicions que faciliten o dificulten la tasca de cerca
Tècniques associatives
Material per a ensinistrament
Manipulació i preparació de les mostres
Cerques en diferents escenaris (vehicles, edificis, zones obertes, magatzems,
paqueteria...)
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CONDUCCIÓ POLICIAL
Durada: 20 hores
Lloc: Circuit Rennarena, Llucmajor
Professor: AP Driving
Continguts teòrics:
Responsabilitat del conductor al volant
Tècnica de traçat de corbes
Límits del pneumàtic en marxa
Comportament del vehicle en marxa
Tècnica de conducció
Control de subviratges i sobreviratges
Elements de seguretat (ABS, ESP, ASR, etc.)
El aquaplanning
Utilització correcta de la vista en la conducció
Conducció en condicions adverses
Conducció evasiva
Manteniment bàsic del vehicle
Tècniques de conducció eficient
Continguts pràctics:
Posicionament al volant
Prova de conducció en circuit
Frenada d’emergència amb esquiva
Prova de frenada amb abast
Frenada en corba
Control del vehicle en corba
Eslàlom
Volta Califòrnia
Contrabandista
Prova de l’alci
Prova cronometrada
Prova final
GESTIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL
Durada: 20 hores
Lloc: En línia (per a totes les illes)
Professor: Gabriel Payeras
Contingut:
1. BLOC GENERAL
a. Anàlisi del concepte "Esport en la societat actual".
b. L’esport avui a les Illes Balears.
c. Serveis esportius municipals a Mallorca.
2. ORGANITZACIÓ DE LA GESTIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL
a. Models i formes administratives de la gestió esportiva municipal.
b. Contractació dins l’àmbit de l’esport per part de les entitats locals.
c. Elaboració de plecs, bases, convocatòries i altra documentació administrativa dins
l’àmbit de l’esport municipal.
d. Convocatòries de subvencions en els ajuntaments.
e. Convenis.
f. Concessions administratives.
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3. GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
a. Aspectes financers a l’administració pública avui.
b. Elaboració i gestió del pressupost de l’esport municipal.
c. Sistemes de control de pressupost esportiu dels ajuntaments.
d. Preus públics.
e. Gestió i control de les subvencions municipals per a l’esport.
4. GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
a. Fórmules de contractació dels serveis esportius públics des del punt de vista de les
empreses privades.
b. Anàlisi del sistema de gestió dels serveis esportius municipals de San Sebastián de los
Reyes. Comunitat de Madrid.
c. Coneixement de la gestió de la renovació del Palau Municipal d’Esports de
l’Ajuntament de Palma.
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Serveis jurídics

38

Memòria d’activitats 2015

Cal destacar també els treballs d’estudi de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre de
transparència, accés a la informació
pública i bon govern, d’aplicació a tots els
municipis a partir del passat 1 de
desembre de 2015, així com la jornada
posterior organitzada per la Federació per
difondre’n el contingut, que va comptar
amb la participació dels tècnics del
consorci TIC-Mallorca o la resolució de
consultes de diversos temes plantejats per
les entitats locals al llarg de l’any.

SERVEIS JURÍDICS
El Departament d’Assessoria Jurídica de
la Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears (FELIB) ha tingut com a objectiu
principal les tasques de suport jurídic que
li han estat encomanades per els distints
òrgans directius de la Federació, així com
assessorar les entitats que hi estan
associades.
El departament ha redactat durant l’any
2015 informes i propostes que han
determinat la postura de la Federació i el
seu posicionament davant les altres
administracions públiques en relació a
qüestions d’interès local.

En aquesta mateixa línia, i amb la intenció
de garantir la millor oferta formativa per
als treballadors de les entitats locals, la
Federació ha mantingut reunions amb
l’EBAP en les quals s’ha negociat el
finançament del programa formatiu per a
l’any vinent.

Eguany, han destacat les tasques
d’assessorament jurídic de caràcter
institucional, ja que ha coincidit un any
electoral amb la jubilació d’un president
de la Federació, de manera que la
Presidència de la Federació ha estat
ocupada per tres batles distints: Joan
Albertí Sastre, batle de Fornalutx
(Mallorca), Vicent Marí Torres, batle de
Santa Eulàlia del Riu (Eivissa) i l’actual
president, Joan Carles Verd Cirer, batle de
Sencelles (Mallorca).

Els membres del Departament Jurídic
també han participat en diferents reunions
del Consell Executiu durant l’exercici
2015 que han comptat amb la presència de
membres del Govern balear, com el
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori, que va parlar del contingut del
nou Pla Estatal d’Habitatge —informat
posteriorment pels serveis jurídics— o del
conseller d’Hisenda i Pressuposts que va
explicar el funcionament del fons social
així com els propers pagaments destinats
als ajuntaments.

La Federació ha participat en l’elaboració
de la normativa de la nostra comunitat
autònoma, tant en l’àmbit legislatiu com
en el reglamentari, en àmbits tan
transcendentals
com
la
legislació
reguladora de l’habitatge a les Illes
Balears o la modificació de determinats
aspectes de la Llei d’ordenació dels usos
del sòl, entre d’altres. Per la seva
importància, cal destacar en aquest
apartat, l’estudi i la redacció de les
al·legacions manifestades i posteriorment
recollides en la Llei de l’impost sobre
estades turístiques i de mesures d’impuls
del turisme sostenible, en especial les
dedicades a la formació de la comissió
que decidirà el destí dels fons recaptats
amb l’impost.

La Federació ha estat el també el fòrum on
s’han celebrat esdeveniments amb una
repercussió jurídica directa en l’àmbit de
les entitats locals, com la jornada
destinada als funcionaris dels ajuntaments
sobre la gestió del padró municipal
organitzada per l’Institut Nacional
d’Estadística (INE).
A la vegada, els serveis jurídics han
participat també en fòrums externs a la
Federació en què s’han tractat temes de
transcendència municipal: com el cas de la
comissió de la Conselleria de Treball,
Comerç i Indústria per adjudicar els
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contractes de subministrament de gas o la
regulació
dels
grans
establiments
comercials.

Llei de la renda social garantida de les
Illes Balears.

jurídics

Llei de l’impost sobre estades turístiques i
de mesures d’impuls del turisme
sostenible.

Decret pel qual es crea i regula el Registre
d’informes d’avaluació d’edificis.

Relació
de
convenis
de
col·laboració subscrits per la FELIB
l’any 2015

Relació
d’informes
elaborats l’any 2015

Llei per la qual es modifica la compilació
de dret civil de les Illes Balears.

Conveni de col·laboració amb la
Universitat de les Illes Balears (UIB) per
desenvolupar accions de col·laboració,
estudis conjunts i cooperació en l’àmbit de
la docència.

Ordre de bases reguladores de les ajudes
en matèria d’habitatge.
Decret de modificació Decret 14/2011,
intervencions arqueològiques de les Illes
Balears.
Decret pel qual es regulen les entitats
tutelars de les persones adultes
incapacitades judicialment.
Decret de desplegament de la Llei 1/2014,
de 21 de febrer, de cans d’assistència.
Ordre per la qual es regula l’accés al
servei ocupacional per a persones amb
discapacitat per trastorn mental greu i la
gestió de la llista d’espera de les places
d’aquest servei.

Altres actuacions destacades
Durant el passat exercici la Federació ha
participat d’una manera fonamental en el
Fòrum Balears Competitiva, espai de
participació centrat en el debat i la recerca
—de forma conjunta amb representants de
sectors estratègics i els agents econòmics i
socials— de solucions per a la recuperació
econòmica de les Balears, el creixement
productiu i la creació de nous llocs de
treball. Han participat en el fòrum tant en
el Ple com en les seves tres comissions
tècniques dedicades al finançament
autonòmic, l’ocupació i la simplificació
administrativa.

Decret de modificació del Decret 28/2015,
de 30 d’abril, pel qual s’aprova el
Reglament marc de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears.
Llei de modificació de la Llei 5/2010, de
16 de juny, reguladora del Consell
Consultiu de les Illes Balears.
Pla de Formació Agrària de les Illes
Balears.
Decret 12/2011, de 18 de juny,
competències i l’estructura orgànica de les
conselleries de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Cal també remarcar la col·laboració del
Departament d’Assessoria Jurídica amb el
Centre Balears Europa (CBE) per la
prestació d’un nou servei destinat a
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l’Ajuntament de Lloseta
- Bartomeu Tugores Truyol, gerent de
l’Agència de l’ADU del Consell de
Mallorca

l’assessorament i acompanyament dels
ajuntaments en matèria de projectes
europeus. Així, durant el 2015 s’han
organitzat diverses jornades destinades a
la formació dels càrrecs electes i els
funcionaris de les corporacions locals
sobre les possibilitats que ofereix el
finançament europeu en l’acompliment de
l’estratègia 2020 de la Unió Europea.

Durant els darrers mesos de l’any, els
serveis jurídics de la Federació han
treballat en la revisió dels criteris de
distribució del Fons de Cooperació
Municipal i en la reivindicació d’un
augment d’aquesta quantitat fins arribar al
0,7% tal com estableix la normativa.

A la vegada, i com a continuació
d’aquesta tasca la Federació ha treballat,
juntament amb un consultor extern, en la
preparació d’una jornada de caràcter
eminentment pràctic destinada a explicar
les fases de gestió d’un projecte europeu
que tindrà lloc a principis de l’any 2016.

En un altre nivell, a la Federació s’han
creat comissions i grups de treball
encaminats a resoldre problemes que
afecten les entitats locals associades, i que
calen d’una resposta coordinada davant
altres administracions públiques. Com ha
estat el cas de la Comissió d’Urbanisme
que ha comptat amb la participació de
destacats professionals en la matèria que
desenvolupen la seva tasca diària a les
nostres administracions locals.

Durant els darrers mesos de l’any, la
Federació ha iniciat les gestions per
formar un grup de professionals que
impartiran les jornades de formació a
l’Aula d’Electes, espai dedicat a la
formació dels càrrecs electes de totes les
entitats locals i, especialment, dels qui han
accedit a aquesta condició en les passades
eleccions, i dirigeixen per primera vegada
la gestió dels assumptes públics en
aquesta
legislatura.
Les
persones
interessades podran assistir a les sessions
a la seu de la federació o bé, seguir-les en
línia a la resta de les Illes. Amb
posterioritat aquestes sessions formatives
es podran descarregades de la pròpia web.

Cal dir que la Federació, gràcies a la seva
tasca i a la seva major notorietat pública,
durant els darrers anys ha passat a ser
considerada com un element important de
la realitat social i política de les Illes
Balears.

Els professionals que dirigiran les sessions
formatives seran els següents:
- Antoni Amengual Frau, secretari de
l’Ajuntament d’Algaida.
- Gabriel Alzamora Torres, recaptador de
zona de les Illes Balears
- Maria Antònia Truyols Martí, directora
de la ATIB
- Antoni Serra Puig, tresorer del Consell
de Mallorca
- Nicolau Conti Fuster, secretari de
l’Ajuntament de Manacor
- Joan Seguí Serra, secretari de
l’Ajuntament d’Alcúdia
- Josep Alonso Aguiló, secretari de
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DEPARTAMENT DE PREMSA

A la reunió d’avui el Sr. Joan Albertí ha
presentat la renúncia com a president de la
FELIB i ocuparà el seu lloc, en funcions
fins a la celebració de la pròxima
assemblea, el Sr. Vicent Marí, actual
vicepresident i batle de Santa Eulària del
Riu.

El Departament de Premsa i Comunicació
de la FELIB cobreix les necessitats de
comunicació i ús de la informació en tots
els seus vessants. Es dedica de manera
exclusiva a recollir i divulgar informació
i, a més, serveix de nexe entre la feina que
es fa a la Federació, els mitjans de
comunicació i les xarxes socials.

Albertí ha manifestat “sentir-se molt
orgullós
d’haver
presidit
aquesta
federació” i ha agraït la col·laboració de
tots els batles i batlesses de les illes
durant la seva presidència, així com la
seva implicació amb les activitats i actes
de la Federació. Com a president de la
FELIB he treballat sempre en defensa del
municipalisme i en benefici de tots els
ajuntaments. Ha recalcat que sempre ha
estat a disposició de tots els batles i que la
seva intenció ha estat la unitat i la
concòrdia entre tots els membres de la
Federació, sigui quin sigui el seu color
polític.

El Departament s’encarrega de penjar les
notícies a la web de la FELIB i a les
xarxes socials (pàgina de Facebook i perfil
de Twitter).
Una altra tasca remarcable és el resum de
premsa diari de les notícies que tenen
algun interès per als municipis. Aquest
resum es fa escanejant les notícies de
Ciutat i part forana dels diaris Diario de
Mallorca, Última Hora i El Mundo, això
com dels diaris digitals.

A les primeres paraules com a president
en funcions de la FELIB, Vicent Marí, ha
manifestat també sentir-se molt orgullós i
ha agraït la tasca feta per Albertí del qui
ha dit que «he aprés com a polític i com a
persona». Segons Marí, continuarà amb la
línia marcada d’unitat i defensa de les
entitats locals.

Des de novembre de 2015 l’aplec de
notícies es fa en format PDF,
individualitzat per cada municipi. D’altra
banda, les notícies més destacables i que
es refereixen a totes les illes, s’envia a tots
els membres de la FELIB.
El Departament de Premsa s’encarrega de
fotografiar tots els moments rellevants en
què ha pres part la Federació.

El Consell Executiu ha rebut la visita del
conseller d’Hisenda i Pressuposts, José
Vicente Marí, que ha explicat el pagament
als ajuntaments. També el conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori,
Biel Company, i el director general
d’Arquitectura i Habitatge, Jaume Porsell,
han presentat als membres de la FELIB el
contingut del nou Pla Estatal d’Habitatge
2013-2016, que inclou ajudes per un
import de 13,52 milions d’euros per
fomentar el lloguer d’habitatges, la
rehabilitació i la regeneració urbanes,
l’accessibilitat i l’eficiència energètica.

COMUNICATS DE PREMSA
CONSELL EXECUTIU DE LA FELIB
Joan Albertí Sastre, renuncia a la
Presidència de la FELIB, després de
deixar la batlia de Fornalutx el
divendres dia 6 de febrer
Palma, 9 de febrer de 2015. La FELIB
ha reunit avui dilluns 9 de febrer, en
sessió ordinària, els membres del Consell
Executiu.

També s’ha presentat la rendició de
comptes del passat exercici 2014 i el
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projecte de pressupost per al 2015 que
ascendeix a 447.237,11 €.

promoure una modificació de la Llei
d’hisendes locals que permeti a les
empreses de lloguer de cotxes tributar on
estigui domiciliada la seva seu social. Des
de la FELIB es demanarà que les
empreses domiciliïn els seus imposts als
municipis on tenen oficines de lloguer. La
pràctica actual suposa la pèrdua anual de
milions d’euros per als ajuntaments
balears, a la qual s’uneix el cost que
suposa per a cada consistori l’ús i
degradació
de
les
diferents
infraestructures viàries amb aquests
vehicles, a més del cost intangible que
suposa per al medi ambient el gran volum
d’emissió de gasos contaminants. «Estam
parlant
de
quantitats
importants,
especialment als municipis turístics», ha
assenyalat Vicent Marí que espera que la
reunió prevista amb aquestes empreses
serveixi per posar la primera pedra d’un
acord beneficiós per ambdues parts.

Finalment, el Consell Executiu ha
proposat el dia 23 de febrer com a data per
a celebrar l’Assemblea General Ordinària
de la Federació.
El president de la FELIB vol impulsar
un acord amb els lloguer de cotxes
perquè l’impost de circulació a le
Balears es quedi a les illes
Palma, 21 d’agost de 2015. El president
de la Federació d’Entitats Locals de les
Illes Balears (FELIB) i alcalde de Santa
Eulària des Riu, Vicent Marí, proposarà a
les patronals dels rent a car la celebració
d’una trobada aquest mes de setembre per
exposar-los la situació que genera el fet
que la majoria dels vehicles de lloguer de
la comunitat estigui matriculada i pagui
l’impost de circulació a municipis de la
Península, on apliquen taxes més baixes.
Vicent Marí considera aquets fet, que
regula la Llei d’hisendes locals de l’any
1988, és «molt injust» per als ajuntaments
balears, que han de fer front a la important
despesa que suposa mantenir i conservar
les vies i infraestructures que fan servir
aquests vehicles, sense poder recaptar a
canvi cap tribut. S’estima que al voltant
del 80 % dels vehicles de lloguer que hi
ha a les Balears (la majoria pertanyents a
companyies
multinacionals)
paguen
l’impost de circulació fora de les Balears.
D’aquesta manera, hi ha municipis de
pocs centenars d’habitants amb milers de
vehicles de lloguers registrats, sense que
cap hi sigui físicament. «Es tracta d’una
situació que no es correspon amb la
realitat i, per tant, s’ha de mirar de
solucionar», ha remarcat el president de la
FELIB que ha recordat que «és un
problema antic que hem de tractar de
manera adequada a la importància que té
per als municipis».

La FELIB demana al Govern que
defensi els interessos de les entitats
locals Balears per damunt de
condicionaments ideològics
Palma, 9 de setembre de 2015
La FELIB ha demanat al Govern que
defensi els interessos dels ajuntaments i
consells de les illes per damunt de
condicionaments ideològics i partidistes.
El president de la FELIB, Vicent Marí, ha
destacat el consens i la unió de tots els
membres de la Federació com un dels trets
que han marcat la gestió dels darrers
quatre anys en aquesta entitat. Marí ha fet
entrega de la memòria d’activitats de la
legislatura 2011/2015 a la presidenta del
Govern de les Illes Balears, Francina
Armengol, en el decurs d’un acte que ha
tingut lloc al Consolat de mar.
Des de la FELIB s’ha ofert col·laboració
al Govern per portar endavant iniciatives
que facilitin la gestió insular i autonòmica
i ha demanat a Armengol que la reforma
de la Llei de consells de l’any 2000 tingui
en compte el valor fonamental dels
municipis com a entitats vertebradores de

D’altra banda, el president de la FELIB
vol impulsar els contactes polítics amb el
Govern balear i el Govern central per
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la societat balear, recordant també que són
l’administració
més
pròxima
als
ciutadans, aspecte que facilita el
coneixement i gestió dels problemes dels
ciutadans.

Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca
i
de
la
Conselleria
d’Administracions Públiques».
De la seva banda, el president sortint,
Vicent Marí, ha agraït el suport i l’ajuda
rebuda i «que per ell ha estat un orgull
poder formar part activa de la FELIB i
treballar en la defensa dels interessos dels
municipis».

Vicent Marí ha defensat també el paper
dels ajuntaments en el desenvolupament
econòmic de les Balears, que ha contribuït
amb la gestió propera i diària a millorar la
credibilitat de les institucions públiques
balears.

Així mateix, s’ha aprofitat l’avinentesa
per entregar la memòria de la legislatura
2011-2015, de la qual se n’ha lliurat un
CD a cada un dels assistents.

En aquests moments, composen la FELIB
66 municipis i els consells insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i de
Formentera

Primer, l’Assemblea General ha constituït
la Mesa d’Edat, la qual ha d’estar
formada, de conformitat amb el Estatuts,
pel batle més jove i pel batle de més edat
d’entre els assistents, que són Maria
Ramon, batlessa d’Esporles, i Nadal
Torres,
batle
de
Valldemossa,
respectivament.

LA
FELIB
CELEBRA
L’ASSEMBLEA CONSTITUENT I
RENOVA TOTS ELS CÀRRECS
DELS SEUS ÒRGANS DE GOVERN
Joan Carles Verd, batle de Sencelles, és
elegit president per unanimitat per a la
legislatura 2015-2019

Tot seguit s’han constituït els nous òrgans
de govern de la Federació: el Consell
Executiu i la Comissió Permanent.
D’aquesta manera, formaran la Comissió
Permanent les persones següents:

Palma, 11 de setembre de 2011. Avui
divendres 11 de setembre de 2015 ha
tingut
lloc
l’Assemblea
General
constituent de la FELIB en què s’ha elegit
com a president per unanimitat Joan
Carles Verd Cirer, batle de Sencelles.

President: Joan Carles Verd Cirer, batle de
Sencelles
Vicepresident primer: Alfonso Luis
Rodríguez Badal, batle de Calvià
Vicepresident segon: Vicent Marí Torres,
batle de Santa Eulària
Vicepresidenta tercera: Conxa Juanola
Pons, batlessa de Maó
Vocal: Antoni Salas Roca, batle de
Costitx
Vocal: Llorenç Carretero Tudurí, batle de
Sant Lluís
Vocal: Joan Josep Ferrer Martínez, segon
tinent de batle de Sant Antoni de
Portmany
Vocal: Josep Marí Ribas, batle de Sant
Josep
Vocal: Francisco J. Ametller Pons, batle
des Mercadal
Vocal: Andreu Isern Pol, batle de Consell

Joan Carles Verd ha volgut agrair, en
primer lloc, als assistents el seu suport i
s’ha marcat com a objectiu continuar amb
els consens aconseguit aquets vuit darrers
anys, sense interessos partidistes i en
defensa dels interessos dels ajuntaments,
que és l’Administració més propera al
ciutadà, «serem reivindicatius amb la
importància del municipalisme». A més,
el nou president ha destacat la
«importància de la formació dels nostres
regidors i dels nostres gestors i que, des de
la FELIB es donaran les eines per assolir
aquest repte, i que espera comptar amb la
col·laboració
del
Departament
de
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ajuntaments de les Illes Balears, a més
dels presidents dels quatre consells
insulars. Així mateix, hi han assistit la
presidenta del Parlament, Maria Consuelo
Huertas; la consellera d’Hisenda i
Administracions
Públiques,
Catalina
Cladera i Crespí; els diputats Vicenç
Thomàs, del grup parlamentari socialista i
Carlos Saura, del grup parlamentari
Podem Illes Balears i Jaume Font Barceló,
del grup parlamentari El Pi Proposta per
les Illes; el batle de Palma, José Hila; el
conseller i el director insular de
Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca, Joan Font i Joan Manera.

Vocal: Joan Rotger Seguí, batle de Selva
Vocal: Sebastià Sagreras Ballester, batle
de Campos
Vocal: Josep Carreras Coll, batle de
Ferreries
Vocal: Miquel Oliver Gomila, batle de
Manacor
Vocal: Liniu Siquier Capó, batlessa de
Búger
Juntament amb els membres de la
Comissió Permanent, formaran el Consell
Executiu les persones següents:
Vocal: Antoni Mir Llabrés, batle
d’Alcúdia
Vocal: Biel Ferragut Mir, batle de Sa
Pobla
Vocal: Bartomeu Moyà Ferragut, batle de
Lloseta
Vocal: Rafael Fernández Mallol, batle de
Capdepera
Vocal: Rafel Ruiz González, batle
d’Eivissa
Vocal: Maria Antònia Mulet Vich,
batlessa d’Algaida
Vocal: Magdalena Solivellas Mairata,
batlessa de Campanet
Vocal: Guillem Villalonga Ramonell,
batle de Mancor de la Vall
Vocal: Maria Ramon Salas, batlessa
d’Esporles
Vocal: Antoni Aguiló Amengual, batle de
Fornalutx
Vocal: Llorenç Galmés Verger, batle de
Santanyí
Vocal: Antoni Marí Marí, batle de Sant
Joan Labritja
Vocal: Misericòrdia Sugrañes Barenys,
batlessa d’Alaior
Vocal: Antoni Bennásar Pol, batle de
Lloret de Vistalegre
Vocal: Jaume Ferrer Ribas, batle i
president del Consell Insular de
Formentera
Vocal: Biel Ferrà Martorell, batle de
Puigpunyent

LA FELIB DEMANA TENIR VEU
DAVANT
ELS
CANVIS
LEGISLATIUS
La FELIB celebra el seu primer Consell
Executiu i marca les línies estratègiques
per a la legislatura
Palma, 2 d’octubre de 2015. La FELIB
ha reunit avui divendres 2 d’octubre, en
sessió ordinària, els membres del Consell
Executiu per primera vegada aquesta
legislatura.

A la reunió, que ha comptat amb una
assistència multitudinària, hi estaven
convocats tots els batles i batlesses dels
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La reunió ha servit per marcar les línies
d’actuació el president, Joan Carles Verd,
ha destacat «el paper de la FELIB en la
reivindicació d’un tracte més just per a les
entitats locals».

posant ja el punt de mira en la campanya
de 2016.
El Sr. Verd ha anunciat també que avui
s’ha constituït una comissió interna de la
FELIB per tractar la dificultat dels
accessos i de l’aparcament a moltes de les
platges de les illes, qüestió que ocasiona
molts de problemes, no sols als usuaris de
les platges, sinó també als ajuntaments,
que es veuen condicionats per la
normativa dictada per les altres
administracions
a
l’hora
d’oferir
solucions.

El batles i batlesses han sol·licitat al
president una representació major de les
illes menors a les distintes comissions del
Govern. Així mateix, la FELIB sol·licita
que no es proposin modificacions sense
comptar amb les
opinions dels
ajuntaments, sobretot pel que fa a temes
de
legislació
urbanística,
o
mediambiental... entre d’altres.

Per la seva part, el Sr. Pastor ha abordat
qüestions tan d’actualitat com la saturació
de
les
platges,
les
concessions
administratives
d’explotació
d’instal·lacions, o la revisió de les ja
existents, així com la celebració de bodes
o la pràctica, cada vegada més estesa, dels
massatges a les platges.

El president també ha destacat que es
demanarà una reunió amb les empreses de
lloguer de cotxes que no tributen a les
illes, tema que afecta nombrosos
ajuntaments.
Finalment s’ha proposat crear una
comissió interna per tractar la regulació de
l’aparcament a les platges.

Els assistents, que han omplert la sala, han
agraït la iniciativa de la FELIB i de la
Demarcació de Costes, i s’han mostrat
molt participatius, exposant els seus
dubtes més freqüents al Sr. Pastor

REUNIÓ A LA FELIB ENTRE ELS
REPRESENTANTS MUNICIPALS I
LA DEMARCACIÓ DE COSTES
La FELIB i la Demarcació de Costes a
les Illes Balears organitzen una jornada
d’intercanvi d’idees per a una millor
campanya d’estiu 2016

LA
FELIB
CERCARÀ
UNA
SOLUCIÓ GLOBAL AL PROBLEMA
DELS
APARCAMETS
A
LES
PLATGES

Palma, 30 d’octubre de 2015. Avui
divendres 30 d’octubre, a les 11 h, ha
tingut lloc a la seu de la FELIB una
jornada organitzada per la Federació i la
Demarcació de Costes en la qual han
participat
representants
i
tècnics
municipals per tractar diversos temes
d’actualitat sobre la gestió de les platges i
del litoral.

Avui ha tingut lloc a la FELIB la
primera reunió de la comissió que
analitza el greu problema dels accessos i
els aparcaments a les platges de les illes
Palma, 6 de novembre de 2015. Avui
divendres, 6 de novembre, en el si de la
comissió de platges de la FELIB,
representants de 12 municipis han explicat
els seus problemes concrets per intentar
explorar una solució conjunta.

Ha obert l’acte el president de la FELIB i
batle de Sencelles, el Joan Carles Verd,
qui ha agraït al cap de la Demarcació de
Costes, Gabriel Pastor, la presència i
l’interès per col·laborar amb els
ajuntaments en la gestió de les platges,

La comissió ha acordat demanar la
col·laboració de Govern idels consells per
estudiar una sortida satisfactòria als
problemes que generen, per cercar un
47

Memòria d’activitats 2015

equilibri entre el respecte al medi ambient
i la normativa urbanística i la possibilitat
d’accedir i aparcar en les immediacions de
les platges que representen el principal
reclam per als nostres visitants.

relatives a l’organització municipal, la
composició dels òrgans de govern, les
subvencions atorgades per l’Ajuntament,
els pressupostos, els contractes signats, els
convenis, així com informació sobre les
empreses públiques, fundacions o
patronats.

Hem de recordar que aquests problemes
s’han agreujat el passat estiu, i han tingut
una gran transcendència mediàtica.

D’altra banda, la secretària general de la
FELIB, Neus Serra, ha afirmat que la
majoria dels ajuntaments ja compleixen
amb la major part de les exigències de la
Llei, però que, no obstant això, la
Federació ha volgut aclarir els dubtes que
puguin tenir els responsables municipals,
alhora que s’ha manifestat esperançada en
què la reunió d’avui hagi servit per agilitar
l’adaptació total a les prescripcions
normatives.

Casos com els de Ses Covetes a Campos,
Cala Varques a Manacor, o el de la Caseta
d’Es Capellans a Muro han causat greus
problemes per accedir-hi, circular-hi i
molèsties als residents i visitants. A
Eivissa, els representants de Sant Josep,
Santa Eulàlia, Sant Joan i Sant Antoni han
expressat també la seva preocupació,
alhora que s’han mostrat esperançats en
trobar la col·laboració i la comprensió del
Govern i dels consells.
LA FELIB PREPARA AMB ELS
AJUNTAMENTS L’ADAPTACIÓ A
LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA

CONDEMNA ATEMPTATS
TERRORISTES A PARÍS
Palma, 14 de novembre de 2015
La FELIB vol expressar en nom de tots els
ajuntaments de les Balears la seva més
enèrgica condemna als atemptats succeïts
a París la nit passada, així com la nostra
solidaritat amb les víctimes, els seus
familiars i amics.

Avui a la FELIB, uns 60 regidors i
tècnics municipals s’han reunit amb els
responsables del TIC Mallorca i de la
Federació
per
avançar
en
el
compliment de la Llei de transparència
Palma, 12 de novembre de 2015. Avui
dijous, 12 de novembre, a iniciativa de la
Felib i del Consorci de Tecnologies de la
Informació i de les Comunicacions de
Mallorca (TIC Mallorca), ha tingut lloc
una reunió en què s’ha donat compte als
ajuntaments de les principals obligacions
de publicitat activa que hauran de complir
les pàgines web municipals a partir del dia
10 de desembre.

Així mateix, la FELIB s’adhereix a la
convocatòria de la FEMP d’un minut de
silenci demà diumenge a les 12 h davant
els ajuntaments, com a mostra de dol pels
atemptats de París

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació
pública i bon govern, estableix que les
administracions públiques hauran de
publicar i facilitar als ciutadans l’accés a
determinades informacions.

La FELIB demana que una tercera part
dels fons recaptats amb l’impost sobre
les estades turístiques es destini als
ajuntaments.

D’aquesta forma les webs municipals
hauran de garantir l’accés a dades com les
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Palma, 11 de desembre 2015. Reunit el
Consell Executiu de la FELIB en sessió
ordinària s’ha aprovat sol·licitar a la
Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques que una tercera part dels
recursos recaptats amb el nou impost
sobre estades turístiques, que actualment
tramita aquesta conselleria, es destini a
projectes que executin directament els
ajuntaments.

Joana M. Seguí, vicerectora de Projecció
Cultural i Universitat Oberta, i la doctora
Margalida
Pagueras,
vicerectora
d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat.
La FELIB a la premsa
Diari El Mundo, 5 de novembre de 2015

Aquests projectes aniran encaminats, entre
d’altres finalitats, a fomentar la protecció,
preservació i millora del medi natural, el
desenvolupament d’infraestructures i la
recuperació i rehabilitació del patrimoni
històric i cultural, per afavorir la
desestacionalització, la promoció turística
i l’activitat econòmica en els seus
municipis.

CONVOCATÒRIA DE PREMSA
LA
FELIB
CELEBRA
UNA
ASSEMBLEA
GENERAL
EXTRAORDINÀRIA

El Consell Executiu de la FELIB ha rebut
la visita del director general de
Pressuposts, Joan Carrió i la directora
gerent de l’ATIB, Maria Antònia Truyols,
que han presentat els pressupostos de la
CAIB per a l’any 2016.

Palma, 19 de febrer de 2015
El proper dilluns 23 de Febrer, a les 10.30
h, se celebrarà una Assemblea General
extraordinària de la FELIB a la sala
d’actes de la Federació (c. del General
Riera, 111, Palma). Tot seguit es celebrarà
l’Assemblea General ordinària.

Finalment, s’han adoptat altres acords
d’interès municipal, com la creació d’una
aula de formació continua per a càrrecs
electes municipals, la publicació d’un
manual pràctic per als nous càrrecs electes
o la subscripció d’un conveni de
col·laboració amb la UIB i la creació
d’una comissió interna d’urbanisme.

A la reunió s’han convocat tots els
membres de la FELIB: els batles i
batlesses de les Illes Balears, així com els
presidents dels quatre consells insulars.
L’ordre del dia previst a l’assemblea
extraordinària és el següent:
Elecció i nomenament del nou President
de la FELIB.
L’ordre del dia previst a l’assemblea
ordinària és el següent:
Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Rendició dels comptes anuals i de la
memòria de l’exercici 2014.
Aprovació de l’esborrany del pressupost
per a l’exercici 2015.
Precs i preguntes

La FELIB I LA UNIVERSITAT DE
LES ILLES BALEARS HAN SIGNAT
UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ
Palma, 21 de desembre 2015
El passat divendres 18 de desembre el Sr.
Joan Carles Verd, president de la FELIB i
el Sr. Llorenç Huguet, rector de la UIB,
signaren un conveni de col·laboració per
desenvolupar programes, estudis conjunts
i l’intercanvi i la cooperació en els camps
de la docència, formació d’estudiants,
càrrecs electes, divulgació i investigació.
Assistiren a l’acte la Sra. Neus Serra,
secretària general de la FELIB; la doctora

Els mitjans de comunicació podran fer
fotografies abans de començar la reunió.
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LA
FELIB
L’ASSEMBLEA
CONSTITUENT PER
NOU PRESIDENT

seu de la Federació d’Entitats Locals de
les Illes Balears.

CELEBRA
GENERAL
ESCOLLIR

Palma, 07 de setembre de 2015
Divendres dia 11 de setembre, a les 11 h,
tendrà
lloc
l’Assemblea
General
constituent de la FELIB en què s’elegirà
el nou president per a la legislatura 20152019.
Hi estan convocats tots els batles i
batlesses dels ajuntaments de les Illes
Balears i els presidents dels quatre
consells insulars.

Font: Diari Ultima Hora

L’Assemblea elegirà i votarà el nou
president de la FELIB i es constituiran els
nous òrgans de govern: el Consell
Executiu i la Comissió Permanent.

L’objectiu d’aquesta nova acreditació es
promoure els espais cardioprotegits i els
hàbits cardio-saludables per a les Balears,
així com garantir, en el temps, el
compliment correcte dels estàndards
exigits per assegurar la cardioprotecció en
els espais públics i privats, com les
instal·lacions municipals i les turístiques.

L’ordre del dia previst a l’assemblea
constituent és el següent:
1. Composició de la Mesa d’edat per a
l’elecció del nous òrgans.
2. Elecció dels nous òrgans de govern
de la FELIB.
3. Nomenament representant al Consell
Territorial de la FEMP.
4. Precs i preguntes.

Adreçat a: batles, regidors d’esports i
regidors de turisme.
PONENTS:
Dr. Bartomeu Marí, cap del Servei de
Medicina de l’Esport
Sr. Quel Esteve, director Cardiosave
Dr. Ingacio Ramirez Manet, president de
l’Associació Balear Especialistes de
Medicina de l’Esport (ABEME)

Els mitjans de comunicació podran fer
fotos abans de començar la reunió.
PRESENTACIÓ
CERTIFICAT
BALEAR DE CARDIOPROTECCIÓ
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS I
TURÍSTIQUES

COMUNICATS A LA WEB

Prorrogat a 2015 la destinació del
superàvit a inversions financerament
sostenibles

El Servei de Medicina Esportiva del
Consell de Mallorca, conjuntament amb la
FELIB, es complau a convidar-vos a la
presentació del primer certificat balear de
cardioprotecció que es farà el proper
dijous dia 19 de novembre, a les 11 h, a
les dependències del Consell de Mallorca
al carrer del Gral. Riera, 111, de Palma,

El Govern ha aprovat la pròrroga per al
2015 de les regles especials per destinar
el superàvit pressupostari que inicialment
estava
destinat
a
la
reducció
d’endeutament net, d’acord amb l’article
32 de la Llei d’estabilitat pressupostària.
D’aquesta manera, les entitats locals
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sanejades financerament podran destinar
part del superàvit de 2014 a inversions
financeres sostenibles, a més d’amortitzar
deute, sense que això afecti el compliment
de la regla de despesa prevista a la Llei
d’estabilitat pressupostària.

Resum candidatures municipals a les
eleccions
66 partits es presenten a les eleccions
municipals: 54 a Mallorca, 12 a Menorca,
14 a Eivissa i Formentera. 5,139 persones
53,5 % homes i 46,5 % dones

La pròrroga s’estableix en la disposició
addicional novena del Reial decret Llei
17/2014 de mesures de sostenibilitat
financera de les comunitats autònomes i
entitats locals, publicat el dimarts dia 30
de desembre al BOE. Aquesta disposició
prorroga la vigència del règim especial
previst en la disposició addicional sisena
de
la
Llei
2/2012
d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera,
que inicialment acabava el 2014.

Per illes: Mallorca 53,6 % homes i 46,4 %
dones; Menorca 52,6 % i 47,4 % i Eivissa
i Formentera 53,2 % i 46,8 %
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Els partits amb més representació a les
Balears són: PP, PSOE, MÉS-APIB, PI,
UPyD i GUANYEM

El Govern central planteja crear tres
nous fons per finançar els ajuntaments
El Ministeri d’Hisenda posarà en marxa
tres nous fons per finançar al 0 % els
ajuntaments, en sintonia amb el proposat
per a les comunitats autònomes. El primer
s’anomenarà Fons d’Ordenació i estarà
dedicat a les entitats molt endeutades que,
per la seva banda, han d’assumir el
compromís de reduir el dèficit i
l’endeutament.
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El segon fons, denominat d’Impuls
Econòmic, estarà dotat amb 130 milions,
té com a destinataris els municipis que
compleixen amb els objectius de
consolidació fiscal i com a objectiu
finançar projectes d’inversió rellevants.
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Mallorca Menorca Eivissa i Formentera

Ens podeu trobar
Fan Page al Facebook: FELIB

El tercer permetrà a les entitats locals
cobrar el que els deuen les comunitats
autònomes per prestar serveis socials.

Al Twitter:
@FELIB_info

EDITA: Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears
C. del general Riera,111 – 07010 Palma
FOTOS: arxiu FELIB i arxiu CAIB

51

