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Què és la FELIB?
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De conformitat amb els nostres estatuts, amb la
denominació de Federació d’Entitats Locals de
les Illes Balears (d’ara endavant, Federació) es
constitueix a Palma (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 així descrits en
l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
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, del dret d’associació.

d’autonomia de les Illes Balears i del que
estableixen aquests estatuts.
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 de les entitats associades que
s’estableixen en la legislació.

L’organització interna i el funcionament de la
Federació han de ser democràtics, i ha de
respectar el pluralisme polític. Cal que
s’organitzi i que funcioni en el marc de la
Constitució, de l’Estatut d’autonomia de les
Illes 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. I respecta les competències que els
corresponguin, d’acord amb el que estableix la
legislació de règim local i 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
en els quals 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 la Llei orgànica
1/2002 esmentada estableix en els articles 33 i
següents per a aquest tipus d’associacions, i
també en la normativa que la desplega.

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

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
integren. Així com en els òrgans de gestió
interadministrativa en els quals es preveu una
representació de les entitats locals de les Illes

La Federació té les finalitats següents:
1. Defensar i promoure els interessos comuns
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
4
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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.

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
Vilafranca de Bonany
Consell de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Consell Insular d’Eivissa
Consell Insular de Formentera

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 tengui
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, de les
bases del règim local, en l’Estatut d’autonomia
de les Illes Balears, en la normativa que s’hi
aplica i allò que es disposa en aquests estatuts.

Entitats associades
Alaior
Alaró
Alcúdia
Algaida
Andratx
Ariany
Artà
Banyalbufar
Binissalem
Búger
Bunyola
Calvià
Campanet
Campos
Capdepera
Ciutadella de Menorca
Consell
Costitx
5
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Vicent Marí Torres, vicepresident 2n
Conxa Juanola Pons, vicepresidenta 3a
Antoni Salas Roca, vocal
Llorenç Carretero Tudurí, vocal
Joan Josep Ferrer Martínez, vocal
Francisco Javier Ametller Pons, vocal
Andreu Isern Pol, vocal
Joan Rotger Seguí, vocal
• Joan Sastre Coll, vocal des del 27
d’octubre de 2016
Sebastià Sagreras Ballester, vocal
Josep Carreras Coll, vocal
Pedro Rosselló Cerdà, vocal
Liniu Siquier Capó, vocal
Antoni Mir Llabrés, vocal
Biel Ferragut Mir, vocal
Bartomeu Moyà Ferragut , vocal
• José Maria Muñoz Pérez, vocal des del
29 d’octubre de 2016
Rafael Fernández Mallol, vocal
Rafel Ruiz Gonzalez, vocal
Maria Antònia Mulet Vich, vocal
Magdalena Solivellas Mairata, vocal
Guillem Villalonga Ramonell, vocal
Maria Ramon Salas, vocal
Antoni Aguiló Amengual, vocal
Llorenç Galmés Verger, vocal
Antoni Marí Marí, vocal
Misericòrdia Sugrañes Barenys, vocal
Antoni Bennàssar Pol, vocal
Jaume Ferrer Ribas, vocal
Gabriel Ferrà Martorell, vocal

Òrgans de govern
Els òrgans rectors de la Federació són els
següents:
1. L’Assemblea General, que es constitueix
com a òrgan de govern.
2. El Consell Executiu, que exerceix la
representació de la Federació.
3. La Comissió Permanent, que gestiona
directament 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, segons el que estableix l’article 11.3 de
la Llei orgànica 1/2002, esmentada.
Consell Executiu

1. El Consell Executiu és l’òrgan de
representació de la Federació i 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 seus 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.

Secretària general: Neus Serra Cañellas

Comissió Permanent

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

Consell Executiu
Joan Carles Verd Cirer, president
Alfonso L. Rodríguez Badal, vicepresident 1r
6
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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 seus
integrants.

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

Composició de la Comissió Permanent
Joan Carles Verd Cirer, president
Alfonso L. Rodríguez Badal, vicepresident 1r
Vicent Marí Torres, vicepresident 2n
Conxa Juanola Pons, vicepresidenta 3a
Antoni Salas Roca, vocal
Llorenç Carretero Tudurí, vocal
Joan Josep Ferrer Martínez, vocal
Francisco Javier Ametller Pons, vocal
Andreu Isern Pol, vocal
Joan Rotger Seguí, vocal
• Joan Sastre Coll, vocal des del 27
d’octubre de 2016
Sebastià Sagreras Ballester, vocal
Josep Carreras Coll, vocal
Pedro Rosselló Cerdà, vocal
Liniu Siquier Capó, vocal

Presidència
El president de la FELIB aquesta legislatura
2015-2019 és Joan Carles Verd Cirer, batle de
Sencelles, elegit per unanimitat a l’Assemblea
Constituent de l’11 de setembre de 2015.
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.
7
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ADMINISTRACIÓ I COORDINACIÓ
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Departament d’Administració

Departament de Coordinació

El Departament d’Administració s’encarrega
del Registre General d’Entrades i Sortides, es
registra tota la documentació.

El Departament de Coordinació convoca les
reunions dels òrgans de govern de la FELIB, i
en redacta les actes.

Altres tasques que du a terme són:

També convoca els membres de les comissions
internes de la FELIB.

•

Actualitzar l’Agenda FELIB.
Altres tasques que du a terme són:

•
•

Reservar sales, cedir espais, confirmar
reunions, etc.

•

Gestionar correu electrònic general de
la FELIB.

•

Atenció telefònica.

•

Convocar comissions externes FELIB
Contestar a les convocatòries, enviar
correus, telefonar per confirmar
assistència, convocar suplent si és
necessari i arxivar.

•

Servei de Correus.

•

Enquadernar documentació FELIB.

•

Dur l’arxiu general FELIB.

9

Jornades FELIB:
Elaborar
programa
d’inscripció.

i

la

fitxa

•

Reservar aules per
videoconferència,

•

Enviar informació als ajuntaments:
batles, regidors i/o tècnics. Control de
participació.

•

És el responsable de tenir al dia les
dades dels batles i regidors de cada àrea
i de difondre a les entitats locals la
informació que pot ser del seu interès
(@, carta i/o fax).

al

servei

de
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Reunions dels òrgans de govern
Reunió ordinària de 04 juliol de 2016

Comissió Permanent
Consell Executiu
Reunió ordinària de 22 gener de 2016

Reunió ordinària de 26 febrer de 2016

Reunió ordinària de 07 octubre de 2016

Reunió ordinària de 13 maig de 2016

Reunió ordinària de 16 desembre de 2016

10
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Assemblea General
Reunió ordinària de 09 de juny de 2016
Hi han assistit com a convidats:
Hble. Sra. Catalina Cladera i Crespí, consellera
d’Hisenda i Administracions Públiques del
Govern
Sr. Joan Manera Jaume, Director insular de
Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca

11
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Fitxes comissions externes
Representant

Títol de la comissió
externa

Data

Sr. Llorenç Carretero
Tudurí. Regidor de l’Aj.
de Sant Lluís

Consell Assessor de
l’Energia

11/02/2016

Sr. Llorenç Carretero
Tudurí. Regidor de l’Aj.
de Sant Lluís

Ple del Consell Rector de
l’Institut Balear de la Dona

24/02/2016

Sr. Llorenç Carretero
Tudurí. Regidor de l’Aj.
de Sant Lluís

Consell assessor per la
millora de l’accessibilitat de
la supressió de les barreres
arquitectòniques

25/02/2016

Sr. Joan Carles Verd
Cirer. President de la
FELIB

Subcomitè d’avaluacions
ambientals estratègiques

13/01/2016

Sr. Joan Carles Verd
Cirer. President de la
FELIB

Comissió Balear de Medi
Ambient

03/02/2016

Sr. Llorenç Carretero
Tudurí. Regidor de
l’Ajuntament de Sant
Lluís

Consell Assessor de
l’Energia

06/06/2016

Sr. Juan José Ferrer
Martínez. Tinent de
batle de l’Aj. de Sant
Antoni de Portmany

Ple d’Emergències

25/05/2016

Sr. Juan José Ferrer
Martínez. Tinent de
batle de l’Aj. de Sant
Antoni de Portmany

Consell de l’Economia social
i del cooperativisme de les
Illes Balears

23/05/2016

Sr. Juan José Ferrer
Martínez. Tinent de
batle de l’Aj. de Sant
Antoni de Portmany

Ple de la Comissió
d’Emergències i protecció

14/01/2016

Sr. Llorenç Carretero
Tudurí. Regidor de l’Aj.
de Sant Lluís

Ple de la Comissió d’Impuls
del Turisme Sostenible

19/07/2016
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Núm.
d’entrada
Fitxa 7
084/2016
Fitxa 8
136/2016
Fitxa 9
139/2016
Fitxa 10
271/2016
Fitxa 11
276/2016
Fitxa 12
324/2016

Fitxa 13
368/2016

Fitxa 14
369/2016

Fitxa 15
370/2016
Fitxa 16
418/2016
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Representant

Títol de la comissió
externa

Data

Sr. Llorenç Carretero
Tudurí. Regidor de l’Aj.
de Sant Lluís

Ple de la Comissió d’Impuls
del Turisme Sostenible

19/07/2016

Sr. Llorenç Carretero
Tudurí. Regidor de l’Aj.
de Sant Lluís

Consell Assessor per a la
millora de l’accessibilitat i
de la supressió barreres
arquitectòniques

28/07/2016

Sr. Llorenç Carretero
Tudurí. Regidor de l’Aj.
de Sant Lluís

Comitè Executiu de la
Comissió d’Impuls del
Turisme Sostenible

15/09/2016

Sr. Llorenç Carretero
Tudurí. Regidor de l’Aj.
de Sant Lluís

Ple de la Comissió d’Impuls
del Turisme Sostenible

19/09/2016

Sr. Llorenç Carretero
Tudurí. Regidor de l’AJ
de Sant Lluís

Ple del Consell Rector de
l’Institut Balear de la Dona

24/10/2016

Sr. Llorenç Carretero
Tudurí. Regidor de l’Aj.
de Sant Lluís

Mesa d’Habitatge

23/11/2016

Sra. Neus Serra
Cañellas. Secretària
General de la FELIB

Patronat de la Fundació
Santuari de Lluc

28/04/2016

Sra. Neus Serra
Cañellas. Secretària
General de la FELIB

Sessió del Fòrum Balear del
Voluntariat

03/12/2016

Sra. Neus Serra
Cañellas. Secretària
General de la FELIB

Sessió del Fòrum Balear del
Voluntariat

11/05/2016

Sra. Neus Serra
Cañellas. Secretària
General de la FELIB

Ponència Tècnica d’artesania
del Consell Insular de
Mallorca

01/06/2016

Sra. Neus Serra
Cañellas. Secretària
General de la FELIB

Sessió extraordinària 1/2016
del Consell de Direcció del
SOIB

08/07/2016

Sra. Neus Serra
Cañellas. Secretària
General de la FELIB

Sessió ordinària de la Junta
Interinsular d’Arxius

19/07/2016
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Núm.
d’entrada
Fitxa 17
421/2016
Fitxa 18
437/2016
Fitxa 19
521/2016
Fitxa 20
522/2016
Fitxa 21
654/2016
Fitxa 22
774/2016
Fitxa 23
815/2016
Fitxa 24
816/2016
Fitxa 25
54/2017
Fitxa 26
55/2017
Fitxa 27
56/2017
Fitxa 28
57/2017
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Visites, actes, compareixences i viatges
institucionals

Visita de la senyora Soledad Seisdedos,
delegada Balear AENOR, dia 12 de febrer de
2016.

Visita al senyor Gabriel Barceló, conseller
d’Innovació, Recerca i Turisme del Govern de
les Illes Balears, dia 7 de gener de 2016.

Visita de la senyora Silvia Casasnovas,
coordinadora UNICEF Balears, dia 12 de
febrer de 2016.

Visita de la senyora Francisca Mas, directora
de l’Institut de Primera Infància del Govern de
les Illes Balears, dia 8 de gener de 2016.

Visita al senyor Iago Negueruela i Vázquez,
conseller de Treball, Comerç i Indústria del
Govern de les Illes Balears, dia 18 de febrer de
2016.

Visita al senyor Luis Antonio Corral, director
general d’Ordenació del Territori del Govern
de les Illes Balears, dia 11 de gener de 2016.

Visita a la senyora Rosa Cursach Salas,
directora de l’Institut Balear de la Dona de la
Conselleria de Presidència del Govern de les
Illes Balears, dia 19 de febrer de 2016.

Visita a la senyora Margalida Font i al senyor
Marcel·lí Got, del Departament de Relacions
Institucionals i Acció Exterior de la Conselleria
de Presidència del Govern de les Illes Balears,
dia 15 de gener de 2016.

Visita a la senyora Marta Carrió Palou,
directora general de Menors i Família del
Govern de les Illes Balears, dia 26 de febrer de
2016.

Visita del senyor Ramon Muntaner i Torruella,
director general de Balears i Catalunya de la
Societat General d’Autors i Editors, i del
senyor Carlos Martínez Ortíz, delegat territorial
de Balears de la Societat General d’Autors i
Editors, dia 22 de gener de 2016.

Visita al senyor Jaume Mateu Lladó, director
general de Mobilitat i Transports del Govern de
les Illes Balears, dia 9 de març de 2016.
Visita a la senyora Isabel Garau, cap de secció
d’Arxius del Consell de Mallorca, dia 11 de
març de 2016.

Visita a la FEMP amb motiu del Consejo
Territorial, dia 26 de gener de 2016.

Visita a la senyora Catalina Cladera i Crespí,
consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears, i al
senyor Francesc Colom, director general de
Tresoreria, Política financera i Patrimoni del
Govern de les Illes Balears, dia 14 de març de
2016.

Presentació guia pràctica de nous regidors, dia
29 de gener de 2016.

Visita del senyor Antoni Riera, director tècnic
de la Fundació Impulsa Balears, dia 18 de març
de 2016.
Visita al senyor José Francisco Rigo Caldito,
cap de servei del Servei de Ramaderia de la
Direcció General d’Agricultura i Ramaderia del
Govern de les Illes Balears, dia 5 de març de
2016.

Visita al senyor Jaume Mateu Lladó, director
general de Mobilitat i Transports del Govern de
les Illes Balears, dia 10 de febrer de 2016.

Visita a l’Associació Catalana de Municipis,
dia 6 de març de 2016.
15
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Govern de les Illes Balears, dia 4 de maig de
2016.

Visita a la senyora Xelo Huertas, presidenta del
Parlament de les Illes Balears, dia 15 de març
de 2016.
Assistència a l’entrega de la senyera nacional,
dia 25 de març de 2016.
Visita a Natura Parc, dia 8 d’abril de 2016.

Visita a la senyora Maria José Ramos
Monserrat, directora general de Salut i
Participació del Govern de les Illes Balears, dia
4 de maig de 2016.
Visita del senyor Pedro Jiménez Ramírez,
director general de Funció Pública i
Administracions Públiques del Govern de les
Illes Balears, dia 9 de maig de 2016.

Visita a la FEMP amb motiu del Consejo
Territorial, dia 21 d’abril de 2016.

Visita al senyor Fernando Monar Rubia,
director
general
de
l’Escola
Balear
d’Administració Pública del Govern de les Illes
Balears, dia 10 de maig de 2016.
Visita a la senyora Francina Armengol i Socias,
presidenta del Govern de les Illes Balears, dia
11 de maig de 2016.
Visita al senyor Marc Pons i Pons, conseller de
Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les
Illes Balears, dia 12 de maig de 2016.
Visita de la senyora Inmaculada de Benito,
presidenta de la Federació Empresarial
Hotelera de Mallorca, dia 4 de maig de 2016.

Visita a la senyora Ruth Escribano Dengra,
responsable de l’oficina de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat de la Universitat
de les Illes Balears, dia 30 de maig de 2016.

Visita de la senyora Marta Carrió Palou,
directora general de Menors i Família del
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Visita a la FEMP amb motiu del Consejo
Territorial, dia 31 de maig de 2016.

El President de la FELIB, Joan Carles Verd i la
Secretària General, Neus Serra han assistit a la
reunió per donar resposta a les demandes
sorgides del IV Parlament Infantil, dia 7 de
juliol a la sala d'actes del Parlament de les Illes
Balears

Visita a la senyora Maria Francisca Alorda
Vilarrubias, directora general de Formació
Professional i Formació del Professorat del
Govern de les Illes Balears, dia 10 de juny de
2016.

Visita al senyor Luis Antonio Corral Juan,
director general d’Ordenació del Territori del
Govern de les Illes Balears, dia 28 de juliol de
2016.

Visita al senyor Pere Perelló Payeras, director
general d’Emergències del Govern de les Illes
Balears, dia 13 de juny de 2016.

Visita de la senyora Dolça Mulet, personal del
Consell de Mallorca, dia 31 d’agost de 2016.
Visita de l’empresa DISSET consultors, dia 5
de setembre de 2016.
Visita del senyor Vicenc Vidal Matas, conseller
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears, dia 8 de setembre
de 2016.
Visita del senyor Iago Negueruela i Vázquez,
conseller de Treball, Comerç i Indústria del
Govern de les Illes Balears, dia 14 de setembre
de 2016.

Visita al senyor Pedro Jiménez Ramírez,
director general
de Funció Pública i
Administracions Públiques del Govern de les
Illes Balears, dia 16 de juny de 2016.

Visita al senyor Michael Magnier, cònsol
francès, dia 30 de setembre de 2016.

Visita del senyor Marc Pifarré, secretari
general de l’Associació Catalana de Municipis,
i el senyor Santi Valls, gerent de l’Associació
Catalana de Municipis, dia 17 de juny de 2016.

Visita al senyor Fernando Monar Rubia,
director
general
de
l’Escola
Balear
d’Administració Pública del Govern de les Illes
Balears, dia 13 d’octubre de 2016.

Visita del senyor Bartomeu Mayol Genovart,
gerent de l’Associació de constructors de les
Illes Balears, dia 1 de juliol de 2016.

Visita del senyor Miquel Lluís Mestre Mestre,
gerent del Consorci de Tecnologies de la
17
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Informació i de les Comunicacions
Mallorca, dia 13 d’octubre de 2016.

de

El President de la FELIB, Joan Carles Verd, i
el batle d'Inca, Virgilio Moreno, assisteixen a
la reunió del Consejo Territorial de la FEMP

Visita a la senyora Rosa Cursach Salas,
directora de l’Institut Balear de la Dona de la
conselleria de Presidència del Govern de les
Illes Balears, dia 20 d’octubre de 2016.
Visita de la senyora Maria Antònia Cantallops
de Dentistas sobre Ruedas, dia 26 d’octubre de
2016.
Visita de la senyora Marta Vall-Llossera,
degana del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les
Illes Balears, dia 4 de novembre de 2016.
Visita del senyor Bartomeu Mayol Genovart,
gerent de l’Associació de constructors de les
Illes Balears, dia 16 de novembre de 2016.
Visita al senyor Pedro Jiménez Ramírez,
director general
de Funció Pública i
Administracions Públiques del Govern de les
Illes Balears, dia 16 de novembre de 2016.
El president de la FELIB, Joan Carles Verd,
clausura les Jornades "Mapa escolar,
escolarització i equitat", 12 de novembre de
2016
Visita del senyor Ernesto Bonnín, director
general ENDESA, dia 22 de desembre de 2016.

Visita al senyor Josep Enric Claverol, director
general de Relacions Institucionals del Govern
de les Illes Balears, dia 24 de novembre de
2016.
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JORNADES 2016
«Municipis actius a la UE: Com participar
en projectes europeus». Dies 3 i 4 de març de
2016 a la seu de la FELIB, amb
videoconferència a les altres illes. Durada 10 h.
30 participants.

«Coaching laboral». Dia 5 de maig de
2016 a la seu de la FELIB, amb
videoconferència a les altres illes. Durada 2 h.
27 participants.

«Carta de Serveis». Dia 26 de maig de
2016 a la seu de la FELIB, amb
videoconferència a les altres illes. En
col·laboració amb l’Associació Espanyola de
Normalització i Certificació AENOR. Durada 3
h. 15 participants.

«Projectes Any Ramon Llull». Dia 7
d’abril de 2016 a la seu de la FELIB, amb
videoconferència a les altres illes. Durada 2 h.
12 participants.
«Presentació Pressuposts del Consell de
Mallorca en clau local». Dia 20 d’abril de 2016
a la seu de la FELIB, en col·laboració amb el
Departament d’Economia i Hisenda del Consell
de Mallorca. Durada 2 h. 15 participants.
Sessió informativa: «Renda Social». Dia
29 d’abril de 2016 a la seu de la FELIB, amb
videoconferència a les altres illes.
En
col·laboració amb la Conselleria de Serveis
Socials i Cooperació del Govern de les Illes
Balears. Durada 2 h. 25 participants.
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Jornada «Salut Pública i Participació”. Dia
6 de juny de 2016 a la seu de la FELIB, amb
videoconferència a les altres illes. En
col·laboració de la Direcció General de Salut
Pública i Participació del Govern de les Illes
Balears. Durada 2 h. 17 participants.

«Presentació esborrany de modificació de
la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació
de les policies locals de les Illes Balears». Dia
9 de setembre de 2016 a la seu de la FELIB.
Dia 13 de setembre de 2016 a Eivissa i dia 15
de setembre de 2016 a Menorca.
En
col·laboració amb la Direcció General
d’Emergències i Interior del Govern de les Illes
Balears. Durada 2 h cada sessió. 45
participants.

«Convocatòria d’ajudes destinades al
suport de l’eficiència energètica i l’ús de les
energies renovables a l’Administració local».
Dia 28 de juliol de 2016, amb videoconferència
a les altres illes. En col·laboració amb el Centre
Balears Europa, Conselleria d’Innovació,
Recerca i Turisme del Govern de les Illes
Balears. Durada 2 h. 35 participants.

«Presentació de la convocatòria d’Agents
d’Ocupació i Desenvolupament Local». Dia 14
de setembre a la seu de la FELIB. En
col·laboració amb la Conselleria de Treball,
Comerç i Indústria del Govern de les Illes
Balears. Durada 2 h.

Sessió informativa: «Donar compte de la
situació de prealerta per sequera». Dia 8 de
setembre de 2016 a la seu de la FELIB, amb
videoconferència a les altres illes. En
col·laboració amb la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les
Illes Balears. Durada 1 h. 49 participants.

«Cap a una Europa millor connectada. Les
millors pràctiques de les institucions europees
en el social media». Dia 27 d’octubre de 2016 a
l’Auditori del Centre Empresarial Son
Espanyol del Parc Bit. En col·laboració amb el
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Centre
Balears
Europa,
Conselleria
d’Innovació, Recerca i Turisme del Govern de
les Illes Balears, el Commitee of the Regions i
Europe direct Mallorca. 20 participants. Durada
7 h. 43 participants

«Pacte Social contra les violències
masclistes». Dia 10 de novembre de 2016 a la
seu de la FELIB, amb videoconferència a les
altres illes. En col·laboració amb l’Institut
Balear de la Dona del Govern de les Illes
Balears. Durada 1 h. 17 participants.

«Projecte educatiu de la ciutat del Pessac
(França)». Dia 11 de novembre de 2016 a la
seu de la FELIB, amb videoconferència a les
altres illes. En col·laboració amb el
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports
del Consell de Mallorca i el Consell Escolar de
Mallorca. Durada 3 h. 23 participants.

«Municipi en xifres». Dia 23 de novembre
de 2016 a la seu de la FELIB, amb
videoconferència a les altres illes. En
col·laboració amb l’Institut d’Estadística de les
Illes Balears, IBESTAT. Durada 1 h. 15
participants.

«Campanya sacrifici de bestiar porcí per al
consum domèstic». Dia 28 d’octubre de 2016 a
la seu de la FELIB, amb videoconferència a les
altres illes. En col·laboració amb la Direcció
General de Salut Pública i Participació del
Govern de les Illes Balears. Durada 2 h. 28
participants.
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«Demarcació de Costes». Dia 28 de
novembre de 2016 a la seu de la FELIB, amb
videoconferència a les altres illes. En
col·laboració amb la Demarcació de Costes de
les Illes Balears, del Ministeri d’Agricultura i
Pesca, Alimentació i Medi Ambient del Govern
d’Espanya. Durada 2 h. 52 participants.

«Llibre blanc sobre les Infraestructures i el
Finançament de l’EURAM». Dia 24 de
novembre de 2016 a la seu de la FELIB. En
col·laboració amb l’Institut d’Economia i
Empresa Ignasi Villalonga. Durada 2 h. 5
participants.

Sessió informativa «Anàlisis i propostes
d’actuació amb motiu de la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears». Dia 12 de desembre de 2016 a la seu
de la FELIB, amb videoconferència a les altres
illes. En col·laboració amb la Direcció General
d’Emergències i Interior del Govern de les Illes
Balears. Durada 3 h. 28 participants.
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o Sessió IV de l’Aula de Regidors:
«Béns». Dia 19 de maig de 2016.

Servei de videoconferència

o Assemblea General ordinària de 9 de
juny de 2016
o Cessió a l’Institut de Seguretat Pública
de les Illes Balears. Dia 15 de juny de
2016.
o Consell Executiu ordinari de 4 juliol de
2016
o Sessió V de l’Aula de Regidors:
«Personal dels ajuntaments». Dia 22 de
setembre de 2016.
o Sessió VI de l’Aula de Regidors: «La
contractació a l’Administració local».
Dia 6 d’octubre de 2016.
o Consell Executiu ordinari de 7 octubre
de 2016
o Sessió VII de l’Aula de Regidors:
«Urbanisme» . Dia 20 d’octubre de
2016.
o Sessió VIII de l’Aula de Regidors:
«Disciplina urbanística». Dia 10 de
novembre de 2016.
o Cessió al Bang de Sang i Teixits de les
Illes Balears. Dia 2 de desembre de
2016.
o Consell Executiu de dia 16 de
desembre, amb el subdirector de la
central de contractació de la FEMP, Sr.
Adrián Dorta

Des del mes de febrer de 2016 la FELIB
compta amb el servei de videoconferència,
ubicat a la Sala d’actes de la seu. La
incorporació d’aquest servei permet una
comunicació major amb les illes de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera.
Com es pot observar a l’apartat de les jornades,
aquest servei s’ha emprat sobretot per estendre
la formació que es fa a la seu de la FELIB als
treballadors de les entitats locals de les altres
illes. A més d’aquesta formació, també s’ha
emprat per a les següents actuacions:
o Sessió I de l’Aula de Regidors:
«Organització i funcionament de les
entitats locals». Dia 18 de febrer de
2016.
o Reunió per videoconferència: Francesc
Farrers, arquitecte de l’Ajuntament de
Sant Lluís; Joan Carles Verd, president
de la FELIB; Neus Serra, secretària
general de la FELIB; Pep Alonso,
secretari de l’Ajuntament de Lloseta i
Bartomeu Nicolau, arquitecte. Tema:
Meses tècniques llei d’ordenació i ús
del sòl. Dia 19 de febrer de 2016

o Sessió II de l’Aula de Regidors:
«Hisenda local». Dia 17 de març de
2016.
o Sessió III de l’Aula de Regidors:
«Règim pressupostari de les entitats
locals». Dia 21 d’abril de 2016.

o Cessió
al
Departament
de
Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca. Dia 21 de desembre de 2016.

o Cessió
a
la
Unitat
Militar
d’Emergències. Dia 16 de maig de
2016.
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28.01.2017, sala de juntes. Cooperació Local,
Bombers de Mallorca. Reunió feina

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

Febrer

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.

04.02.2016, sala de juntes. Desenvolupament
Local

04.02.2016, sala d’actes. Reunió recursos
hídrics

12.02.2016. sala d’actes IMAS. Reunió servei
drogodependències
Reserva de les sales al 2016:

Gener

12.02.2016, sala de juntes. Departament Medi
Ambient. Reunió tècnics TIRME i Ecoembes

15.01.2016, sala d’actes. Reunió Federació
Persones Majors i Vicepresidència Consell de
Mallorca

15.02.2016. sala d’actes. Plenari del Consell
Escolar de les Illes Balears (CEIB)

11.01.2016, sala d’actes. Plenari del Consell
Escolar de les Illes Balears (CEIB)

16.02.2016, sala de juntes. Fons Mallorquí de
Solidaritat

13.01.2016, sala de juntes. Departament Medi
Ambient Consell de Mallorca

22.02.2016, sala de juntes. Secretaris tècnics de
Desenvolupament Local

13.01.2016, sala de juntes. Fons Mallorquí de
Solidaritat

23.02.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient. Gestió residus

14.01.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient del Consell de Mallorca

25.02.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient. Reunió caça i natura a les aules

18.01.2016, sala de juntes.
Mallorca, procés selecció

26.02.2016, sala de juntes. Desenvolupament
Local

Consell

de

29.02.2016, sala d’actes. Jornada IMAS

21.01.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient, residus

29.02.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient

22.01.2016, sala d’actes. Cooperació Local,
Formació, GPS-PC. Bombers de Mallorca

Març

25.01.2016, sala de juntes. Desenvolupament
Local

04.03.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient. Reunió.

26.01.2016, sala de juntes. Reunió Ecoembes

04.03.2016, sala de juntes. Consell de Mallorca

27.01.2016, sala d’actes. Reunió Gent Gran i
Departament de Vicepresidència de Cultura,
Patrimoni i Esports, del Consell de Mallorca

07.03.2016, sala de juntes. Reunió secretaris
tècnics
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08.03.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient. Reunió Comitè Tècnic de
residus de demolició i voluminosos

08.04.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient
08.04.2016, sala d’actes. Servei de Caça

09.03.2016, sala d’actes. Ple del CEIB
12.04.2016, sala d’actes. IMAS, dependència i
voluntària

09.03.2016, sala d’actes. Departament Esports.
Curs formació desfribiladors

14.04.2016, sala de juntes. Departament de
Desenvolupament Local. Reunió sobre hidrants

10.03.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient. Reunió TIRME

15.04.2016, sala d’actes. IMAS, Servei de
Drogodependència

10.03.2016. sala d’actes. Direcció General de
Transports
11.03.2016 , sala d’actes. Col·legi enginyers

18.04.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient

15.03.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient

19.04.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient. Reunió margers

18.03.2016, sala d’actes. IMAS

19.04.2016, sala d’actes. Reunió Comitè
Empresa Consell de Mallorca

18.03.2016, sala d’actes. Fons Mallorquí de
Solidaritat

19.04.2016, sala d’actes. IMAS, dependència i
voluntariat

21.03.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient

20.04.2016, sala d’actes. Departament Hisenda.
Presentació pressuposts Consell en clau local

24.03.2016, sala d’actes. Departament de Medi
Ambient

20.04.2016, sala de juntes. Fons Mallorquí de
Solidaritat

Abril
04.04.2016, sala d’actes. IMAS

21.04.2016, sala d’actes. Desenvolupament
Local

04.04.2016, sala de juntes. Secretaris tècnics
Departament Medi Ambient

22.04.2016, sala d’actes. Desenvolupament
Local

05.04.2016, sala d’actes. Ple del Consell
Escolar Illes Balears

26.04.2016, sala de juntes. Desenvolupament
Local

05.04.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient

28.04.2016, sala d’actes. IMAS

05.04.2016, sala de juntes. Departament Caça

29.04.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient

05.04.2016, sala d’actes. IMAS, dependència i
voluntariat

29.04.2016, sala d’actes. Conselleria Serveis
Socials. Reunió renda social

06.04.05, sala de juntes. Departament Caça

Maig
02.05.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient
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03.06.2016, sala d’actes. SOIB

03.05.2016, sala d’actes. DG Emergències
Govern balear.

06.06.2016, sala de juntes. Desenvolupament
Local

04.05.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient

06.06.2016, sala d’actes. Direcció General de
Salut

06.05.2016, sala de juntes. Desenvolupament
Local

09.06.2016, sala de juntes. Servei de Caça
11.05.2016, sala de juntes. Desenvolupament
Local

13.06.2016, sala de juntes. Desenvolupament
Local.

11.05.2016, sala d’actes. IMAS
13.06.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient

13.05.2016, sala de juntes. Desenvolupament
Local

13.06.2016, sala de juntes. Servei de Caça
16.05.2016, sala petita
Desenvolupament Local

de

reunions.
14.06.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient

16.05.2016, sala d’actes. Reunió UME
15.06.2016, sala d’actes. Direcció General
d’Emergències del Govern.

16.05.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient.

15.06.2016, sala de juntes. Fons Mallorquí de
Solidaritat

17.05.2016, sala de juntes. Desenvolupament
Local

16.06.2016, sala de juntes, Departament de
Presidència, Consell de Mallorca

17.05.2016,
sala
d’actes.
Departament
d’Economia i Hisenda Consell de Mallorca

20.06.2016, sala de juntes. Departament de
Desenvolupament Local

18.05.2016, sala de juntes. Desenvolupament
Local

23.06.2016, sala de juntes. Departament de
Desenvolupament Local

23.05.2016, sala de juntes. Desenvolupament
Local

27.06.2016, sala d’actes. Departament de
Desenvolupament Local

24.05.2016, sala d’actes. Ple del Consell
Escolar de les Illes Balears (CEIB)
30.05.2016,
classificades

sala

d’actes.

27.06.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient

Activitats

28.06.2016, sala d’actes. Departament de
Desenvolupament Local

30.05.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient

29.06.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient.

31.05.2016, sala de juntes. Servei de Caça.
31.05.2016, sala d’actes. Medicina esportiva
Consell de Mallorca

Juliol
08.07.2016, sala d’actes. DG Funció Pública.
Presentació del Projecte «Inventari Informació
Administrativa»

Juny
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11.07.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient

07.10.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient

19.07.2016, sala de juntes. Departament de
Desenvolupament Local

11.10.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient

28.07.2016, sala d’actes.
Europa, Jornada Energia

13.10.2016, sala d’actes. Conselleria Serveis
Socials. Reunió cooperació

Centre

Balears

14.10.2016,
Informàtica

Agost
02.08.2016, sala de juntes. Servei de Caça

sala

de

juntes.

Departament

17.10.2016, sala d’actes. Departament de
Territori

10.08.2016, sala de juntes. Servei de Caça
24.08.2016, sala de juntes. Consell Mallorca,
servei de manteniment

17.10.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient

25.08.2016, sala de juntes. Departament de
Desenvolupament Local

18.10.2016, sala d’actes. Departament Esports i
Cultura

Setembre
13.09.2016, sala de juntes. Fons Mallorquí de
Solidaritat

19.10.2016, sala d’actes. Departament Esports i
Cultura.

08.09.2016, sala d’actes. Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca. Reunió tema
sequera

20.10.2016, sala d’actes. Departament de
Formació, Consell de Mallorca
20.10.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient

09.09.2016, sala d’actes. Reunió policies

24.10.2016, sala de juntes. Departament de
Modernització i Funció Pública

14.09.2016, sala d’actes. Jornada AODL
16.09.2016, sala d’actes. Departament Funció
Pública

26.10.2016, sala d’actes. Departament de
Territori

19.09.2016, sala de juntes. Secretaris tècnics

27.10.2016, sala de juntes. Formació Consell
de Mallorca.

21.09.2016, sala de juntes. Departament de
Desenvolupament Local

27.10.2016. sala d’actes. Ple del Consell
Escolar de les Illes Balears

28.09.2016, sala d’actes. Consell Escolar de
Mallorca

28.10.2016, sala de juntes. Servei de Caça

Octubre

28.10.2016, sala d’actes. Reunió Salut

03.10.2016, sala de juntes. Secretaris tècnics

Novembre

03.10.2016, sala d’actes. Servei de Caça

03.11.2016, sala d’actes. Formació Consell de
Mallorca

06.10.2016, sala d’actes. Departament de
Desenvolupament Local
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28.11.2016, sala d’actes. Demarcació de Costes

03.11.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient

28.11.2016, sala de juntes. Reunió secretaris
tècnics

04.11.2016, sala d’actes. Formació Consell de
Mallorca

30.11.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient. Mesa Residus

07.11.2016, sala de juntes. Departament de
Desenvolupament Local
08.11.2016, sala de juntes. Departament de
Desenvolupament Local

Desembre
01.12.2016, sala de juntes. Direcció insular de
Territori i Paisatge

09.11.2016, sala de juntes. Departament de
Territori

01.12.2016, sala d’actes. IMAS

09.11.2016, sala de juntes. Fons Mallorquí de
Solidaritat

02.12.2016, sala d’actes. IMAS
12.12.2016,
sala
d’actes.
Conselleria
Administracions Públiques. DG Emergències

17.11.2016, sala de juntes. Reunió secretaris
tècnics

13.12.2016, sala d’actes. TIC Mallorca

21.11.2016, sala de juntes. Formació Consell
de Mallorca

13.12.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient

21.11.2016, sala d’actes. Direcció insular de
Territori i Paisatge

13.12.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient

21.11.2016, sala petita reunions. Departament
Informàtica.

13.12.2016, sala de juntes. Departament de
Desenvolupament Local. Comissió eficiència
energètica

22.11.2016, sala de juntes. Departament de
formació, Consell de Mallorca

15.12.2016.
sala
Economia i Hisenda

23.11.2016, sala de juntes. Departament de
Formació, Consell de Mallorca
24.11.2016, sala de juntes. Departament de
Formació, Consell de Mallorca.
24.11.2016, sala d’actes. IMAS, inclusió social
24.11.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient
26.11.2016, sala d’actes. IMAS, inclusió social
26.11.2016, sala de juntes. Departament de
Medi Ambient
26.11.2016, sala de juntes. Departament de
Desenvolupament Local
28
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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 com són la gestió comptable, el control de la tresoreria i de 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.
D’altra banda, la Federació és una associació sense finalitat lucrativa regulada en la Llei
49/2002, amb personalitat jurídica pública i inscrita en el Registre d’Associacions de les
Illes Balears amb data d’11 de gener del 1990. No té com cap finalitat d’obtenir guanys
amb la seva activitat, sinó, precisament, desenvolupar aquesta activitat en benefici dels
membres o associats o de terceres persones, de la societat en general. Els pressupostos i el
pla d’actuació s’elaboren atenent la normativa que estableix el Reial decret 1491/2011, de
24 d’octubre, pel qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat
a les entitats sense fins lucratius.
Està declarada entitat d’utilitat pública des del 29 de desembre del 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, amb un conveni de col·laboració
signat el 2001 amb el Consell de Mallorca perquè usàs el porxo dret de l’edifici. 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 n’és l’òrgan de govern, la integren tots els 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 de
setembre del 2015 va renovar els òrgans directius per a la legislatura 2015-2019.

Línies generals del pressupost 2016
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 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 del 9 de juny va aprovar la proposta de pressupost del
2016. Es tracta d’un pressupost senzill, amb una estimació molt ajustada i que ha de
permetre assolir els objectius fixats i avaluar l’actuació que s’hagi dut a terme. El
pressupost 2016 se situa en xifres similars a l’exercici anterior, concretament de
437.210,00 euros.
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Per fer front a la disminució dels ingressos pressupostaris, i en consonància amb les
mesures d’austeritat preses pel conjunt d’administracions, la Federació ha efectuat un
control i una anàlisi de la despesa que s’ha traduït en la supressió o reducció de les
despeses que no afectassin directament l’estructura i l’organització de l’entitat.
La major part de les partides existents tenen continuïtat en el pressupost actual. No es
disposa de cap operació de préstec amb entitat financera alguna.
A continuació, es mostren les dades i l’evolució del pressupost de la FELIB en els darrers
5 anys.
EVOLUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2011-2016
800.000,00

717.236,63
700.000,00

600.000,00

488.902,05
500.000,00

449.737,11

436.021,24

447.237,11

437.210,00

400.000,00

300.000,00

200.000,00

100.000,00

0,00
Any 2011

Any 2012

Any 2013

Any 2014

Any 2015

Any 2016

— Capítol d’ingressos pressupostats

Per cobrir les despeses detallades abans, es necessitarà del capítol dels ingressos i que
segurament s’haurà de treballar ben bé fins a final d’any per aconseguir el finançament
pressupostat.
Les subvencions a l’explotació rebudes de l’Administració pública s’imputen íntegrament
a l’exercici en el qual s’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 concedit
l’any passat, tot i que s’ha demanat la possibilitat d’incrementar-lo. Aquesta subvenció es
destinarà a complir les finalitats que estableixen els Estatuts de la Federació.
Per altra banda, la proposta del pressupost no preveu la subvenció per al pla de formació
contínua ja que l’any anterior no es va fer per manca de finançament. Tot i que no apareix
en el capítol d’ingressos pressupostats, finalment es va cursar la sol·licitud a l’EBAP per
executar el pla de formació continua a proposta de la Comissió Paritària de Formació per
a l’Ocupació de l’Administració Local de la CAIB.
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Quant a les quotes ordinàries dels associats, suposen el 49,9 % i van en funció del
nombre d’habitants del municipi. L’article 49 dels nostres estatuts socials possibilita
actualitzar-les anualment. Val a dir que les aportacions anuals estaven congelades des del
2008. Així, es va aprovar actualitzar-les d’acord amb la proposta d’augment presentada
que suma 218.000,00 euros.
Nombre de
vots

ESTATUTS FELIB (article 18)

Revisió del
padró
d’habitants:
1/01/2015
(publicat el 1712-2015)
Font: INE

QUOTA
ANUAL 2015

QUOTA
ANUAL 2016

Municipis de < 2.500 habitants

3 vots

448,82

700,00

Municipis de 2.500 a 4.999 habitants

5 vots

748,02

1.100,00

Municipis de 5.000 a 9.999 habitants

10 vots

1.496,03

2.100,00

Municipis de 10.000 a 19.999 hab.

20 vots

2.992,06

4.100,00

Municipis de 20.000 a 49.999 hab.

30 vots

4.488,10

6.200,00

Municipis de > 50.000 habitants

50 vots

7.480,16

10.500,00

Cada consell insular

50 vots

7.480,16

10.500,00

A continuació es mostra, de forma gràfica, la distribució percentual dels ingressos anuals
per al 2016.
EXERCICI 2016. DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
PRESSUPOSTATS ORDINARIS
Ingressos financers;
0,69 %
Ingressos extraordinaris;
1,95 %

Altres ingressos;
0,57 %

Subvenció Govern IB;
45,74 %

Quotes membres associats;
49,91 %

Altres subvencions;
1,14 %
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— Capítol de despeses pressupostades

Quant a les despeses, s’han pressupostat d’acord amb els ingressos previstos.
El capítol de personal segueix tenint el major pes en el conjunt del pressupost.
S’ha aplicat l’increment de l’1 % de les retribucions del personal respecte a les vigents al
31 de desembre del 2015, d’acord amb l’article 24 de la Llei 48/2015, de 29 de desembre,
de pressupostos generals de l’Estat per al 2016.
La plantilla de treballadors actualitzada és de 8 i ha variat respecte a l’any anterior, per la
contractació d’una persona per cobrir la Secretaria General. També s’ha previst, seguint
les instruccions del Govern central, recuperar la darrera part pendent de la paga extra
suprimida del 2012.
Cal destacar que les retribucions del Departament de Formació s’ha imputat íntegrament
com a despeses de personal. En el cas que ens atorguin una subvenció per a formació, es
podran imputar com a despeses generals i de suport a la gestió del pla i això suposarà una
minva en l’epígraf Despeses personal laboral.
També s’ha de destacar que s’han augmentat les Despeses de representació per
l’increment dels membres que formen el Consell Executiu i la Comissió Permanent.
També s’han pressupostat algunes despeses que no figuraven en l’exercici anterior:
- Assessorament professional (el disseny per renovar la pàgina web FELIB).
- Jornades formatives (les despeses derivades de l’Aula de Regidors).
- Subministraments (s’ha afegit el servei de videoconferència).
- Estudis i treballs tècnics (inclou l’edició de la Guia de l’Aula de Regidors).
- S’ha previst en el capítol d’inversió en immobilitzat, adquirir un projector perquè és
impossible arreglar l’anterior.
Vegeu el gràfic següent que mostra el percentatge de distribució pressupostària de les
despeses ordinàries.
EXERCICI 2016. DISTRIBUCIÓ DE LES DEPESES
PRESSUPOSTADES ORDINÀRIES

Correccions tècniques; 4,7%

Inversió i reparacions
immobilitzat; 0,8%

Aprovisionament oficina i
subministrament; 4,0%

Estudis tècnics - Guia Aula de
Regidors; 1,6%

Jornades informatives Aula de Regidors; 1,1%

Representació; 5,3%

Comunicació; 0,4%

Assessorament professional;
3,5%

Personal laboral; 78,7%
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Execució del pressupost el 31/12/2016
D’acord amb els estatuts socials, és el Consell Executiu que ha d’acomplir la resolució de
l’Assemblea General ordinària de 9 setembre del 2016 pel que fa al projecte de
pressupost per a l’exercici 2016. 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 (d’acord amb
els estatuts socials s’ha de celebrar el primer semestre del 2017) 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:
o 200.000,00 euros és la subvenció atorgada pel Govern de les Illes Balears
destinada a complir el programa d’activitats i de les finalitats federatives
(Resolució de l’11 de juliol de 2016 de la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques per la qual es concedeix una subvenció per a l’any 2016).
o 1.500,00 euros és la subvenció concedida per editar un miler d’exemplars del
manual titulat Guia pràctica per a nous regidors (Resolució de 27 d’abril de 2016
de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques).
o 87.238,02 euros és el finançament del conveni de col·laboració entre l’Escola
Balear d’Administració Pública i la FELIB relatiu als plans de formació del
personal al servei de l’Administració local de les Illes Balears per a l’any 2016
(signat el 9 d’agost de 2016). Es va justificar davant l’EBAP en temps i forma
abans del 10 de desembre del 2016 complint els termes establerts en el conveni.
És la principal desviació del capítol d’ingressos.
La partida d’ingressos corresponent a les quotes del 2016 ha reportat 218.200,00 euros —
42 % dels ingressos totals executats.
Els ingressos financers sumen 798,54 euros —0,15 % dels ingressos totals executats—
que minven cada any per la menor 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 i s’han liquidat d’acord a l’import pressupostat.
La principal desviació a la baixa entre el pressupostat i la despesa real apareix en
l’epígraf Despeses de personal, ja que les retribucions del personal del Departament de
Formació s’han imputat com a despeses de suport a la gestió del Pla de Formació
Contínua.
Cal destacar petites desviacions a la baixa de quasi tots els epígrafs per la reducció de les
despeses.
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— Diferència entre ingressos liquidats i despeses executades

El pressupost general preveu la diferència entre els ingressos generals i les despeses
generals executades que és positiva de 26.685,31 euros.
Si afegim el pressupost derivat del Pla de Formació (té els ingressos inferiors a les
despeses executades en 25.097,18 euros), el resultat pressupostari total és positiu de
1.588,13 euros (inclou el pressupost general i el del pla de formació).
Finalment, si aplicam les correccions tècniques obligatòries (Amortització comptable i
Fons de Reversió) el resultat es rebaixarà, encara que aquesta despesa no suposarà en cap
cas una sortida de doblers. Així, el resultat pressupostari final de l’exercici serà de
19.721,01 euros negatius.
En resum, podem afirmar que el superàvit de funcionament de +1.588,13 euros reforça el
superàvit financer. La diferència pressupostària de -19.721,01 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.
Per altra banda, 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 serà de - 18.722,97 euros.
A continuació, es mostra el quadre amb el detall de les partides que formen el pressupost
2016 i la liquidació corresponent el 31 de desembre del 2016 que es transcriu a
continuació.
EXECUCIÓ PRESSUPOST INGRESSOS
Pressupost
2015

Pressupost
2016

Execució
pressupost
31-12-16

Percentatge

357.237,11

437.210,00

420.498,54

100%

QUOTES MEMBRES ASSOCIATS

155.737,11

218.200,00

218.200,00

100,0%

SUBVENCIÓ GOVERN ILLES BALEARS

200.000,00

200.000,00

200.000,00

100,0%

0,00

5.000,00

1.500,00

30,0%

1.000,00

3.000,00

798,54

26,6%

500,00

2.500,00

0,00

0,0%

8.510,00

0,00

0,0%

357.237,11

437.210,00

420.498,54

96%

90.000,00

0,00

87.238,02

INGRESSOS GENERALS

ALTRES SUBVENCIONS

INGRESSOS FINANCERS

ALTRES INGRESSOS

Ingressos per cessió aula i videoconferència
Ingressos per sessions formatives

INGRESSOS EXTRAORDINARIS

TOTAL INGRESSOS GENERALS

INGRESSOS PLA FORMACIÓ
Subvenció INAP - EBAP

TOTAL INGRESSOS

90.000,00

447.237,11
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EXECUCIÓ PRESSUPOST DESPESES

Pressupost
2015

Pressupost
2016

Execució
pressupost
31-12-16

Percentatge

337.687,11 437.210,00 393.813,23

DESPESES GENERALS
DESPESES PERSONAL LABORAL
Retribucions
Seguretat Social

ASSESSORAMENT PROFESSIONAL
Assessorament laboral i Prevenc. Riscs Laborals
Assessorament jurídic extern
Equipament jurídic
Tecnologia i Comunicació Mallorca

295.000,00

360.860,00

332.239,34

224.000,00

275.860,00

248.294,84

71.000,00

85.000,00

83.944,50

11.117,12

16.100,00

10.792,00

4.700,00
0,00
0,00
6.417,12
-

4.500,00

4.374,88

0,00
100,00

0,00
0,00

6.500,00

6.417,12

95,3%
92,1%

67,03%

5.000,00

0,00

COMUNICACIÓ I RRPP

1.500,00

1.600,00

1.467,53

Subscripció premsa i diaris

1.500,00

1.600,00

1.467,53

14.000,00

24.400,00

20.515,98

3.000,00
7.500,00
0,00
3.500,00

14.000,00

7.200,00

5.000,00

5.220,00

400,00

0,00

5.000,00

8.095,98

1.000,00
7.000,00
5.500,00

4.970,00
6.000,00
12.180,00

3.574,82
7.146,43
11.786,53

71,9%
119,1%
96,8%

0,00

7.500,00
500,00
100,00
3.000,00

3.878,12
1.340,38
74,06
998,04

51,7%
268,1%
74,1%
33,3%

337.687,11 437.210,00 393.813,23

90,1%

Disseny renovació nova web

DESPESES REPRESENTACIÓ
Indemnització C. Executiu i C. Permanent
Indemnització Comissions Externes i visites
Indemnització Comisions internes
Desplaçaments

JORNADES INFORMATIVES - AULA REGIDORS
APROV. OFICINA - CORRESPONDÈNCIA
SUBMINISTRAMENTS: Telefonia-Videoconferència
ESTUDIS i TREBALLS TÈCNICS - GUIA PRÀCTICA DE NOUS
REGIDORS

500,00
569,99
1.500,00

REPARACIONS IMMOBILITZAT
ALTRES DESPESES
INVERSIÓ IMMOBILITZAT

TOTAL DESPESES GENERALS
DIFERÈNCIA
DESPESES PLA FORMACIÓ

19.550,00
90.000,00

0,00
0,00

112.335,20
29.086,65

Despeses accions formatives

83.248,55

AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT
FONS DE REVERSIÓ (obres seu social)

TOTAL INCLOU CORRECCIONS

19.550,00

21.350,00

7.900,00

9.700,00

9.684,76

11.650,00

11.650,00

11.624,38

447.237,11

458.560,00

527.457,57
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26.685,31

Despeses generals: Assegurança i Personal

CORRECCIONS TÈCNIQUES

91,7%

21.309,14

-
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Pla de Formació Contínua
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Introducció
Un dels elements essencials de la FELIB és la promoció i l’execució de programes de
formació contínua per al personal al servei de l’Administració local de les Illes Balears.
D’ençà de 1995, oferim una sèrie d’accions formatives amb la finalitat de posar a
disposició de tothom una eina que els permeti ampliar els coneixements en tots els camps
de l’Administració local.
Com a novetat, dins el pla de formació contínua, la Federació incorpora cursos adreçats
als treballadors de les brigades de les entitats locals.
Una altra de les novetats d’enguany va ser l’Aula de Regidors, projecte amb el qual es
vol proporcionar formació tant als regidors que desenvolupen tasques de govern com als
que són a l’oposició, per facilitar-los dur a terme
les seves responsabilitats.
Som conscients de la necessitat d’adaptació i
d’actualització professional als processos de
canvis tecnològics 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 una prestació més bona del servei
públic a la ciutadania.
Sens dubte, la inversió feta en la formació ha
constituït una de les vies més adequades per
modernitzar i especialitzar l’Administració local. Fidels a aquesta filosofia, les accions
formatives que s’han presentat volen abastar les demandes que els administrats presenten
a l’Administració local per atendre’ls amb les condicions més bones possibles.
Per al finançament del Pla de Formació Contínua del 2016, la Federació ha firmat un
conveni de col·laboració amb l’EBAP, i ha disposat de 87.238,02 €.
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Cursos PFC 2016
CURSOS PRESENCIALS
MA-1 La nova legislació del sector públic i del procediment administratiu comú
Durada: 15 h
Lloc: sala d’actes de la FELIB
Professor: Gabriel Payeras Muntaner
Contingut:
1.Els drets dels ciutadans davant les administracions públiques. Els interessats en els procediments
2. La nova regulació del procediment administratiu comú
3. Novetats en matèria de recursos administratius
4. La nova regulació del sector públic

MA-3 El nou text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic
Durada: 20 h
Lloc: sala d’actes de la FELIB
Professor: Gabriel Payeras Muntaner
Contingut:
1. El personal al servei de les administracions públiques
2. Drets i deures del personal
3. La selecció del personal al servei de les administracions públiques
4. Situacions administratives
5. Règim disciplinari
MA-4 Coaching laboral
Durada: 20 h
Lloc: sala d’actes de la FELIB
Professora: Maria Magdalena Picó Villalonga
Contingut:
1. Automotivació/motivació de l’equip.
2. Gestió del temps
3. Resolució de conflictes
4. Lideratge
5. Atenció al ciutadà
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MA-7 Conducció policial
Durada: 20 h
Lloc: Palma
Professor: AiP Driving Experience
Contingut:
Part teòrica:
Els elements de seguretat (passiva i activa)
El sistema ABS
El sistema ESP
Col·locació a l’interior del vehicle
Els conceptes tècnics d’adherència, repartiment de pesos...
Teoria de la traçada correcta de corbes
Part pràctica:
Col·locar-se a l’interior del vehicle
Posició de mans i peus a l’hora de conduir
Maniobres de ziga-zaga, posant en pràctica l’anterior.
Maniobra de frenada amb els sistema d’ABS i el tradicional, en diferents tipus de condicions de la
calçada (seca, remulla) utilitzant via especial d’efecte d’hidroplanatge
Canvi de sentit bruscs tant en el sentit de la marxa com si en marxa enrere
Maniobra a alta velocitat en què s’utilitza el sistema ESP
Circuit per al traçat correcte de corbes, a més de posar en pràctica tots els conceptes apresos

MA-7.1 Conducció policial
Durada: 20 h
Lloc: Palma
Professor: AiP Driving Experience
Contingut:
Part teòrica:
Els elements de seguretat (passiva i activa)
El sistema ABS
El sistema ESP
Col·locació a l’interior del vehicle
Conceptes tècnics d’adherència, repartiment de pesos...
Teoria de la traçada correcta de corbes
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Part pràctica:
Com col·locar-se a l’interior del vehicle
Posició de mans i peus a l’hora de conduir
Maniobres de ziga-zaga, posant en pràctica l’anterior
Maniobra de frenada amb els sistema d’ABS i el tradicional, en diferents tipus de condicions de la
calçada (seca i remulla) utilitzant via especial d’efecte d’hidroplanatge
Canvi de sentit bruscs tant en el sentit de la marxa com si es fa marxa enrere
Maniobra a alta velocitat en què s’utilitza el sistema ESP
Circuit per al traçat correcte de corbes, a més de posar en pràctica tots els conceptes apresos
MA-14 Introducció de cans detectors a unitats canines policials
Durada: 20 h
Lloc: Palma, sala d’actes de la FELIB
Professor: David Ramos i Enrique Rapallo
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
- Condiciones que faciliten o dificulten la labor de cerca
- Tècniques associatives
- Material per a ensinistrament
- Manipulació i preparació de les mostres
- Cerques en diferents escenaris (vehicles, edificis, zones obertes, magatzems, paqueteria...)

EI-14 Introducció de cans detectors a unitats canines policials
Durada: 20 h
Lloc: Santa Eulària des Riu
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Professor: David Ramos i Enrique Rapallo
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
- Condiciones que faciliten o dificulten la labor de cerca
- Tècniques associatives
- Material per a ensinistrament
- Manipulació i preparació de les mostres
- Cerques en diferents escenaris (vehicles, edificis, zones obertes, magatzems, paqueteria...)
MA-25 Normativa clau pels empleats públics municipals: Actualització i resum
Durada: 20 h
Lloc: Palma, sala d’actes de la FELIB
Professor: Santiago Ramis, Llorenç Togores, Margarita Coll, David Moralejo, Jeroni Navarrete.
Contingut:
Bloc 1.
Funció Pública
El procés selectiu
Relació de llocs de feina
Grup de classificació
El personal funcionari i laboral
La jornada, permisos i vacances. Mobilitat: comissió de serveis; situacions administratives. El paper
dels sindicats
Bloc 2. L’autonomia local i la funció pública. La llei de pressuposts i la contractació d’interins o
creació de noves places. La formació dels empleats públics: pla de formació. El currículum i les
àrees de coneixements de l’empleat públic
MA-25.1 Normativa clau pels empleats públics municipals: Actualització i resum
Durada: 20 h
Lloc: Inca
Professor: Santiago Ramis, Llorenç Togores, Margarita Coll, David Moralejo, Jeroni Navarrete
Contingut:
Bloc 1. Funció Pública
El procés selectiu
Relació de llocs de feina
Grup de classificació
El personal funcionari i laboral
La jornada, permisos i vacances
Mobilitat: comissió de serveis; situacions administratives
El paper dels sindicats
Bloc 2
L’autonomia local i la funció pública
La llei de pressuposts i la contractació d’interins o creació de noves places
La formació dels empleats públics: pla de formació
El currículum i les àrees de coneixements de l’empleat públic
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CURSOS PER A BRIGADES MUNICIPALS
MA-2 Prevenció de riscos laborals per operadors d’equips manuals
Durada: 20 h
Lloc: sala d’actes de la FELIB
Professor: Fundación Laboral de la Construcción (FLC)
Contingut:
1. Definició dels treballs
2. Tècniques preventives especifiques
3. Medis auxiliars, equips i eines
4. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn
5. Interferències entre activitats
6. Drets i obligacions

MA-8 Prevenció de riscos laborals per a treballs d’electricitat
Durada: 20 h
Lloc: sala d’actes de la FELIB
Professor: Fundación Laboral de la Construcción (FLC)
Contingut:
1. Definició dels treballs
2. Tècniques preventives especifiques
3. Medis auxiliars, equips i eines
4. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn
5. Interferències entre activitats
6. Drets i obligacions
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MA-9 Curs de fitosanitaris
Durada: 25 h
Lloc: CIFP Joan Taix, Sa Pobla
Professor:
Contingut:
1. Definició dels treballs
2. Tècniques preventives especifiques
3. Medis auxiliars, equips i eines
4. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn
5. Interferències entre activitats
6. Drets i obligacions
MA-10 Operador de pala excavadora. Perfeccionament
Durada: 40 h
Lloc: Teoria a la sala de la FELIB. Pràctiques, instal·lacions de Fundación Laboral de la
Construcción
Professor: Fundación Laboral de la Construcción
Contingut:
1. L’excavadora hidràulica: els seus elements
2. Treballs amb l’excavadora
3. Normes de seguretat
4. Normes de circulació amb la màquina
5. En finalitzar la jornada de treball
6. EL Manteniment
7. Rendiment de les excavadores
MA-11 Prevenció de riscos laborals per a treballs de conservació i explotació de carreteres
Durada: 20 h
Lloc: sala d’actes de la FELIB. Palma
Professor: Fundación Laboral de la Construcción
Contingut:
1. Definició dels treballs
2. Tècniques preventives especifiques
3. Equips de treball: mitjans auxiliars i eines
4. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn
5. Interferències entre activitats
6. Drets i obligacions
EI-11 Prevenció de riscos laborals per a treballs de conservació i explotació de carreteres
Durada: 20 h
Lloc: Eivissa. Seu de Fundación Laboral de la Construcción
Professor: Fundación Laboral de la Construcción
Contingut:
1. Definició dels treballs
2. Tècniques preventives especifiques
3. Equips de treball: mitjans auxiliars i eines
4. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn
5. Interferències entre activitats
6. Drets i obligacions
MA-12 Operador de pala mini
Durada: 30 h
Lloc: Teoria sala d’actes de la FELIB. Pràctiques a la seu de Fundación Laboral de la Construcción
Professor: Fundación Laboral de la Construcción
Contingut:

44

Memòria d’activitats 2016

Unitat didàctica 1: L’operador de maquinària
Unitat didàctica 2: La pala carregadora
Unitat didàctica 3: Manteniment
Unitat didàctica 4: Principis mecànics
Unitat didàctica 5: Prevenció de riscs i seguretat
MA-13 Manteniment de piscines
Durada: 12 h
Lloc: CIFP Joan Taix. Sa Pobla
Professor: Miquel Puiggròs i Noguera
Contingut:
1. Legislació aplicada en matèria de piscines
2. Coneixements bàsics dels equips de la piscina
3. Coneixements bàsics dels microorganismes patògens potencialment presents a l’aigua de la
piscina i que poden afectar a la salut
4. Posada en marxa de les instal·lacions
5. Principals sistemes pel tractament d’aigua
6. Sistemes de dosificació de productes químics
7. Emmagatzemant dels productes químic
8. Control de la qualitat de l’aigua
9. Descripció dels elements mecànics que composen un equip de filtratge d’una piscina
10. Descripció dels diferents mètodes de conservació de piscines
11. Descripció dels productes utilitzats
12. Aplicació de càlculs pertinents en quan a productes utilitzats
13. Descripció dels diferents automatismes i equips de conservació de piscines
MA-24 Pala Mini excavadora. Iniciació
Durada: 20 h
Lloc: Teoria sala d’actes de la FELIB. Pràctiques a la seu de Fundación Laboral de la Construcción
Professor: Fundación Laboral de la Construcción
Contingut:
Mòdul 1: Moviment de terres
Mòdul 2: Maquinaria per el moviment de terres
Mòdul 3: Conceptes generals
Mòdul 4: Operacions de treball
Mòdul 5: Manteniment
Mòdul 6:Prevenció de riscos
MA-26 Prevenció de riscos laborals per a treballs de lampisteria
Durada: 20 h
Lloc: sala d’actes de la FELIB. Palma
Professor: Fundación Laboral de la Construcción
Contingut:
1. Definició dels treballs
2. Tècniques preventives especifiques
3. Medis auxiliars, equips i eines
4. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn
5. Interferències entre activitats
6. Drets i obligacions

CURSOS EN LÍNIA
A-5 Prevenció i gestió de l’estrès
Durada: 40 h
Lloc: en línia (per a totes les illes)
Professor: mb Formación
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Contingut:
1. Treball i salut
2. Aproximació al concepte d’estrès
3. Estrès i característiques individuals
4. Estrès laboral
5. Estratègies d’afrontament de l’estrès laboral
6. La síndrome de Burnout
7. L’assetjament laboral o mobbing
8. Prevenció a través de les tècniques de relaxació
9. Prevenció a través de les tècniques cognitives
MA-16 Coaching i benestar personal
Durada: 30 h
Lloc: en línia (per a totes les illes)
Professor: mb Formación
Contingut:
1. Aspectes generals del coaching
2. Eines del coaching
3. Altres eines específiques
4. Competències claus del coaching
MA-17 Tècniques assertives de comunicació
Durada: 30 h
Lloc: en línia (per a totes les illes)
Professor: mb Formación
Contingut:
1. El procés de comunicació: elements, fases i nivells
2. Regles bàsiques de la comunicació, les barreres de la comunicació
3. Factors de bloqueig en les comunicacions
4. La comunicació verbal i no verbal, els sistemes de representació visual, auditiu i cenestèsic
5. Els aspectes emocionals de la comunicació
6. L’escolta activa
7. L’empatia
8. Els comportaments passius, agressius i assertius
9. Les tècniques assertives
10. Els drets assertius
MA-19 Administració local bàsica
Durada: 30 h
Lloc: en línia (per totes les illes)
Professor: Gdoce
Contingut:
1. El règim local espanyol. Novetats normatives
2. Entitats locals territorials. Elements. Introducció
3. Entitats locals no territorials
4. Règim jurídic de la contractació i del patrimoni a l’àmbit local. Introducció
5. Règim jurídic de les hisendes locals. El pressupost municipal
MA-20 Control emocional davant situacions d’emergència
Durada: 30 h
Lloc: en línia (per a totes les illes)
Professor: Gdoce
Contingut:
1. La personalitat. La intel·ligència emocional
2. Ansietat, estrès, i emocions negatives. Models explicatius
3. L’emergència com agent d’impacte emocional. Reacció conductual
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4. La resposta a l’emergència
MA-21 Polítiques d’igualtat de gènere, discapacitat i dependència
Durada: 30 h
Lloc: en línia (per a totes les illes)
Professor: Gdoce
Contingut:
1. Polítiques d’igualtat de gènere
2. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
3. Polítiques contra la violència de gènere
4. La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència
de gènere
5. Discapacitat i dependència
MA-22 Bones pràctiques medi ambientals a les administracions públiques
Durada: 30 h
Lloc: En línia (per a totes les illes)
Professor: Gdoce
Contingut:
1. Les bones pràctiques mediambientals Què i per què?
2. El paper del treballador públic: participació activa
3. Consum responsable
4. Gestió de productes i residus
5. Prevenció i manteniment
MA-23 Llenguatge administratiu
Durada: 20 h
Lloc: En línia (per a totes les illes)
Professor: Diplomate
Contingut:
- El llenguatge administratiu
- Correcció dels errors gramaticals més freqüents (I)
- Correcció dels errors gramaticals més freqüents (II)
- Correcció dels errors lèxics més freqüents
- Correcció dels errors ortogràfics més freqüents
- Altres normes ortogràfiques i gramaticals d’interès
- L’ús no sexista del llenguatge administratiu
- Tècniques de redacció eficaç dels documents administratius
- El document administratiu
- Models freqüents de documents administratius
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AULA DE REGIDORS
Totes les sessions de l’Aula de Regidors s’han fet a la seu de la FELIB a Palma.
I. Organització i funcionament de les entitats locals
1. Presa de Possessió dels regidors i del batle
2. Organització de l’Ajuntament
3. Funcionament del Ple
4. Drets i deures dels regidors
5. Drets econòmics dels regidors
6. Peticions d’informació sobre assumptes municipals. Llei de transparència, accés a la
informació pública i bon govern
Ponent: Antoni Amengual Frau, Secretari de l’Ajuntament d’Algaida
Dijous, 18 de febrer de 16 a 20 h

II. Hisenda local
1. Recursos dels municipis
2. Els recursos no tributaris
3. Impostos obligatoris.
4. Impostos potestatius
5. Taxes i contribucions
Ponent: Personal Tècnic de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)
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Dijous, 7 de març de 16 a 20 h
III. Règim pressupostari de les entitats locals
1. El pressupost
2. Liquidació
3. El principi d’estabilitat pressupostària
4. Compte general, el control i el
subministrament d’informació pressupostària

5.
Ponent: Antoni Serra Puig, Tresorer del Consell
de Mallorca
Dijous, 21 d’abril de 16 a 20 h
IV. Béns
1. Classes de béns dels municipis
2. L’inventari de béns
3. Béns de domini públic: Afectació,
desafectació i mutacions demanials
4. Béns de domini públic. Ús i aprofitament
5. Béns patrimonials. Adquisició, ús i
aprofitament
6. Béns patrimonials, alineació, les parcel·les
sobrants, el patrimoni municipal del sòl
7. Defensa dels municipis respecte dels seus
béns
Ponent: Nicolau Conti Fuster, Secretari de l’Ajuntament de Manacor
Dijous, 19 de maig de 16 a 20 h
V. La contractació a l’administració local
1. Tipus de contractes que poden subscriure els
ajuntaments
2. Els principis i requisits generals de la
contractació
3. La competència per a contractar
4. Els procediments de selecció del contractista
5. Els criteris de valoració
6. Especial referència al contracte
Ponent: Joan Seguí Serra, Secretari de
l’Ajuntament d’Alcúdia
Dijous 6 d’octubre de 16 a 20 h
VI. Personal dels ajuntaments
1. Personal dels ajuntaments. Classes
2. Funcionaris amb habilitació de caràcter
nacional: Concepte, classificació i funcions
3. Funcionaris amb habilitació de caràcter
nacional, selecció i provisió
4. Altres funcionaris dels ajuntaments
5. Retribucions
dels
funcionaris
de
l’administració local
Ponents: Marta Vallespir, tècnica jurídica del
departament de Recursos Humans de l’IMAS, i
Jeroni Mas, secretari general del Consell de
Mallorca
Dijous, 22 de setembre de 16 a 20 h
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VII. Urbanisme
1. Classificació del sòl
2. Planejament urbanística
3. La gestió urbanística
4. La llicència urbanística i la declaració responsable d’usos i obres
Ponent: Personal tècnic de la Direcció Insular d’Urbanisme del Consell de Mallorca
Dijous, 20 d’octubre de 16 a 20 h

VII. Disciplina urbanística

1. Règim sancionador a la llei d’ordenació i ús del sòl (LOUS)
2. Les ordres d’execució
3. La protecció de la legalitat urbanística
Ponent: Bartomeu Tugores Truyol, gerent de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística
i Territorial de Mallorca.
Dijous, 10 de novembre de 16 a 20 h
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Serveis jurídics
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Serveis jurídics

comissió creada per la Llei de l’impost
sobre estades turístiques i de mesures
d’impuls del turisme sostenible de les Illes
Balears amb la finalitat de decidir el destí
dels fons recaptats.

El Departament d’Assessoria Jurídica de
la Federació ha tingut durant l’exercici
2016 com a objectiu principal fer les
tasques de suport jurídic que li han estat
encomanades pels distints òrgans directius
de la Federació, així com assessorar les
seves entitats associades.

Cal destacar també els treballs
corresponents a la redacció preliminar
d’una guia practica sobre la implantació
de la Llei 19/2013, de 9 de desembre de
transparència, accés a la informació
pública i bon govern, i els contactes
iniciats amb el Departament de Ciències
de
la
Comunicació
del
Centre
d’Ensenyança Superior Alberta Giménez
(CESAG) per establir un marc de
col·laboració per editar aquesta guia, que
comptarà amb un enfocament dual,
abordant a la vegada aspectes jurídics
relatius a la implantació de la Llei, i
aspectes de tipus periodístic, valorant les
conseqüències que la implantació de les
mesures de transparència contingudes en
la norma suposaran per la comunicació
pública de les entitats locals.

El Departament ha redactat durant aquest
any els informes i les propostes que han
determinat la postura de la Federació i el
seu
posicionament
davant
altres
administracions públiques en relació a
qüestions d’interès local.
A més, la seu de la Federació ha estat
també el fòrum on s’han celebrat una sèrie
de debats en relació diferents qüestions
que han tingut una repercussió directa en
l’àmbit de les entitats locals, com
l’aprovació de la Llei de l’impost sobre
estades turístiques i de mesures d’impuls
del turisme sostenible, la modificació de
la Llei d’ordenació i ús del sol,
l’exoneració de determinats paràmetres
urbanístics al sol urbà en les entitats de les
Illes Balears (xarxes de clavegueram) i la
regulació de la comercialització dels
habitatges d’ús turístic.

Els membres del Departament Jurídic
també han participat, en distintes reunions
del Consell Executiu que han tengut lloc
durant l’exercici 2016 i que han comptat
amb la presència de diferents membres del
Govern balear com el conseller de Treball,
Comerç i Industria, el Sr. Iago Negueruela
i Vázquez, el conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, el Sr. Vicens Vidal i
Matas i el conseller d’Energia, Territori i
Mobilitat, el Sr. Marc Pons i Pons.

La Federació ha participat també en
l’elaboració de la normativa de la nostra
comunitat autònoma, tant en l’àmbit
legislatiu com el reglamentari, que tenen
gran incidència en la vida quotidiana de
les entitats locals, com la modificació de
determinats aspectes de la nova Llei
d’avaluació ambiental de les Illes Balears
o la Llei d’accessibilitat universal de les
Illes Balears, o bé el projecte de
Reglament marc de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears.

En aquesta mateixa línia i amb la intenció
de garantir l’oferta formativa millor per
als treballadors de les entitats locals, la
Federació ha mantingut reunions amb
l’Escola
Balear
d’Administracions
Públiques (EBAP) en les quals s’ha
negociat el finançament del programa
formatiu per a l’any que ve. A més
d’aquestes negociacions, la Federació,
durant el 2016 ha subscrit un conveni de
col·laboració amb la Fundació Laboral de
la Construcció per fomentar la formació

Per la seva importància, cal destacar
també en aquest apartat, la tasca que ha
dut a terme la Federació en la recepció i
classificació dels projectes d’inversió
presentats per les entitats locals de les
Illes Balears, que varen ser presentats a la
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de determinats grups d’empleats públics
de les Illes Balears.

pel qual fixa les quanties de les
compensacions per desplaçament dels
usuaris del Servei de Salut de les Illes
Balears per raó d’assistència sanitària.

A la vegada, els serveis jurídics de han
treballat
conjuntament
amb
altres
administracions públiques de la nostra
comunitat per complir els objectius en
relació a les entitats locals. En aquest
sentit,
val
la
pena
assenyalar
l’assessorament a la majoria d’entitat
locals a l’hora de signar un conveni de
col·laboració amb la Conselleria de
Treball, Comerç i Indústria per millorar el
teixit comercial en els nostres municipis.

Projecte de decret pel qual es regula el
distintiu d’identificació dels vehicles
dedicats a l’activitat de lloguer de vehicles
amb conductor.
Projecte de decret de desplegament dels
articles 49 b) i 73.1 de la Llei 4/2014, de
20 de juny, de transports terrestres i
mobilitat sostenible de les Illes Balears.

De manera semblant, la Federació va
subscriure l’any passat un Protocol
General d’actuació amb el Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears i
amb els col·legis de procuradors i
advocats de les Illes Balears per detectar
els supòsits de vulnerabilitat social
derivats
dels
procediments
de
desnonament per falta de pagament de
quotes de préstecs hipotecaris i derivar-los
als serveis socials dels ajuntaments.

Projecte de creació del Premi centres
ecoambientals vers la sostenibilitat.

Relació d’informes jurídics en
relació a l’aprovació de normativa
autonòmica 2016

Avantprojecte de Llei d’accessibilitat
universal de les Illes Balears.

Avantprojecte de llei d’igualtat de dones i
homes de les Illes Balears.
Projecte de 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.

Projecte de decret pel qual es regula la
renda per als menors en procés
d’autonomia personal, que han estat
sotmesos a mesures administratives de
protecció.

Projecte d’ordre del conseller d’Educació
i Cultura, per la qual es crea i regula el
Consell assessor del calendari escolar.
Projecte d’ordre de creació i modificació
de fitxers que contenen dades de caràcter
personal de la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques.

Projecte de decret sobre la regulació del
Pacte de Batles i Batllesses de les Illes
Balears.
Projecte de decret pel qual es regula
l’exercici de la sanitat mortuòria de les
Illes Balears.

Projecte de decret pel qual es regula la
constitució i el funcionament dels clubs
esportius de règim especial o simplificat
de les Illes Balears.

Projecte d’ordre per la qual es regula
l’orientació educativa i professional en les
Illes Balears.

Projecte de decret pel qual es regulen els
habitatges de preu taxat.

Avantprojecte de Llei de cambres oficials
de comerç, indústria, serveis i navegació
de les Illes Balears.

Projecte d’ordre de la consellera de Salut
de modificació de l’odre del conseller de
Salut i Consum de 19 de gener de 2011,
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Projecte d’ordre del conseller del
Territori, Energia i Mobilitat per la qual es
determinen els requisits per expedir les
llicències d’autotaxi per a vehicles de fins
a set places a l’illa de Mallorca.

Relació
de
convenis
de
col·laboració subscrits per la FELIB
l’any 2016
Convenio de colaboración entre la FELIB
y AENOR

Avantprojecte de Llei pel qual es modifica
la Llei 3/20002, de 17 de maig,
d’estadística de les Illes Balears,
Projecte de decret pel qual es regulen la
concessió de guardons Premis de turisme
de les Illes Balears,
Projecte de decret de desplegament de la
Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans
d’assistència les Illes Balears,

Protocol Marc de col.laboració en matèria
de suport a les Entitats Locals, entre la
FELIB i l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, mitjançant
la conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques

Llei d’avaluació ambiental de les Illes
Balears,
Projecte d’ordenança fiscal reguladora de
la taxa per l’activitat administrativa de
subrogació insular en les competències
municipals de disciplina urbanística,

Conveni de col.laboració entre l’EBAP i
la FELIB en relació amb els Plans de
Formació del personal al servei de
l’administració local de les Illes Balears
per a l’any 2016, en el marc de l’Acord de
Formació de les Adminitracions Públiques

Informes relatius a les competències
municipals 2016
Les competències dels ajuntaments en la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, que regula les
bases de règim local, en matèria de
maltractament infantil.

Conveni de col.laboració entre la
Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació del Govern de les Illes Balears
i la FELIB, per impulsar l’aplicació del
Protocol
Marc
Interdisciplinari
d’Actuacions
en
els
casos
de
maltractament i d’abús sexual infantil a
les Illes Balears

Les competències dels ajuntaments en la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, que regula les
bases de règim local, en matèria de
mercats ambulants i de venda no
sedentària.
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Conveni
de
col·laboració
entre
l’Administració
de
la
Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i la
Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears (FELIB), per fomentar la millora
del teixit comercial dels municipis de les
Illes Balears.

(FELIB) i la Fundación Laboral de la
Construcción.

Altres actuacions destacades
En
aquest
apartat
cal
remarcar
especialment, fruit dels treballs iniciats
l’any anterior en col·laboració amb el
Centre Balears Europa (CBE), i per
primera vegada en la història de la nostra
Federació, la realització d’una jornada de
caràcter europeu amb participació de
membres electes locals d’altres països de
la Unió Europea amb el títol: «Cap a una
Europa més ben connectada: les millors
pràctiques de les institucions europees en
el social media».

Protocol general d’actuació entre la
Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears (FELIB), el Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, el Col·legi
d’Advocats de les Illes Balears i el
Col·legi de Procuradors de Balears per
detectar supòsits de vulnerabilitat amb
ocasió dels procediments de desnonament
d’habitatges familiars amb la finalitat de
possibilitar l’adopció de mesures de
caràcter social.

Conveni de col.laboració entre el Palau de
Congressos d’Eivissa i la Federacio
d’Entitats Locals de les Illes Balears, per a
la cessió d’ús d’espais destinats a
activitats de formació

Aquesta jornada, d’un dia de duració, va
tenir com a objectiu la difusió de les
millors pràctiques desenvolupades pels
professionals del social media (Facebook,
Twitter i altres xarxes socials)
per

Conveni de col·laboració entre Federació
d’Entitats Locals de les Illes Balears
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han accedit a aquesta condició en les
passades eleccions. Els assistents han
pogut seguir les sessions presencialment, a
la seu de la Federació o a través de
videoconferència, a la resta de les illes.

promoure el seu missatge digital i apropar
les polítiques de les institucions europees
als ciutadans.
L’obertura de la jornada va córrer a càrrec
de la presidenta de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, la Sra.
Francina Armengol i Socias que, a la
vegada, exerceix la presidència de la
comissió NAT del Comitè Europeu de
Regions, la directora del Centre Balears
Europa (CBE), la senyora Marta Neus
López i Cortés, i el president de la
Federació. Les despeses derivades de la
celebració d’aquesta jornada varen ser
íntegrament assolides pel Comitè Europeu
de Regions.

Els professionals que han participat en
aquestes les sessions formatives han estat
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
l’Ajuntament de Lloseta
- Bartomeu Tugores Truyol, gerent de
l’Agència de l’ADU del Consell de
Mallorca

Va moderar el debat esmentat la periodista
especialitzada en afers polítics, la senyora
Nekane Domblás Hermoso, i hi varen
participar els ponents següents:
- Chistophe Rouillon, batle de Coulaines i
Conseller de la Région de Sarthre (França)
- Martin Andreassson, membre del
Consell Regional de Västra (Suècia)
- Ferran Tarradelles Espuny, cap de
Representació de la Comissió Europea a
Barcelona
- Benjamí Villoslada Gil, director general
de TIC del Govern de les Illes Balears
- Manuel Aguilera Povedano, professor de
Ciències de la Comunicació (CESAG)

Durant els darrers mesos de l’any, els
serveis jurídics 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 %, així com la
proposta de modificar la Llei 20/2006, de
15 de desembre de règim local de les Illes
Balears.

En una vessant de caire més institucional,
durant l’any 2016, la Federació ha rebut la
visita de la presidenta del Parlament, la
Sra. Consuelo Huertas i Calatayud, a la
vegada que el president de la Federació ha
visitat la Sra. Francina Armengol i Socias.
Durant el 2016 la Federació ha mantingut
dos encontres amb l’Associació de
Municipis de Catalunya (AMC) per
intercanviar les millors pràctiques
municipals en temes diversos.

En un altre nivell, 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 encarregada de
modificar la Llei d’ordenació i ús del sòl o
la Comissió d’Impuls del turisme
sostenible.

També ha realitzat les jornades de
formació desenvolupades en el marc de
l’Aula d’Electes, espai formatiu dedicat a
la formació dels càrrecs electes de totes
les entitats locals, i especialment dels qui

Finalment, cal posar de manifest que la
Federació ha participat amb els seus
representants a nombroses comissions
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• Comissió de toponímia de les Illes
Balears
• Institut de primera Infància de les Illes
Balears
• Consell territorial de la propietat
immobiliària
• Comitè seguiment del FEDER de les
Illes Balears
• Comissió Balear de TIC de les Illes
Balears

amb la finalitat de tractar els temes més
diversos, entre les quals podem destacar:
• Comissió d’ens territorials de les Illes
Balears
• Comissió Balear de Medi Ambient de
les Illes Balears
• Ponència tècnica Patrimoni del Consell
de Mallorca
• Ponència tècnica artesania del Consell
de Mallorca
• Consell Assessor Energia de les Illes
Balears
• Consell de la infància de les Illes
Balears
• Consell Balear de Transports de les
Illes Balears
• Consell
assessor
de
barreres
arquitectòniques de les Illes Balears
• Comitè de seguiment i control de
malalties transmeses per vectors
• Consell Escolar de les Illes Balears
• Comissió sobre seguretat viaria del
Consell de Mallorca
• Consell de serveis socials de les Illes
Balears
• Comissió Assessora d’estadística de les
Illes Balears
• Comissió de Seguiment de Gestió de
Residus
• Comissió interinsular assessora de
comerç de les Illes Balears
• Plataforma d’Oci i Qualitat de les Illes
Balears
• Comissió interinsular de maltractament
infantil
• Consell de la Mineria de les Illes
Balears
• Comissió de transport públic regular de
les Illes Balears
• Comissió de videovigilància de les Illes
Balears
• Comissió de tràfic i seguretat vial de
les Illes Balears
• Comissió esport regular del Consell de
Mallorca
• Comissió Insular de Residus del
Consell de Mallorca
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Premsa i comunicació
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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.

Palma, 26 de gener de 2016 –
Divendres dia 29 de gener a les 11 h ,
Joan Carles Verd, president de la
FELIB, presentarà la «Guia pràctica
per a nous regidors», manual que ha
estat adaptat pels Serveis Jurídics de la
Federació i revisat per l’Àrea de Dret
Administratiu de la Universitat de les
Illes
Balears.
Seguidament
es
presentarà el primer Curs per a nous
regidors, organitzat per a la formació
dels nous càrrecs electes de les entitats
locals de les Illes Balears.
Hi estan convidats tots els batles i
batlesses dels ajuntaments de les Illes
Balears; els presidents i presidenta dels
quatre consells insulars; Sr. Llorenç
Huguet, rector de la UIB; Sra. Catalina
Cladera, consellera d’Hisenda i
Administracions
Públiques;
Sr.
Fernando Monar, Gerent de l’EBAP;
Sr.
Joan
Font,
conseller
de
Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca

El Departament s’encarrega de penjar les
notícies en la web de la FELIB i en les
xarxes socials (pàgina de Facebook i perfil
de Twitter).
Una altra tasca remarcable és el resum
diari de premsa 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, així
com dels diaris digitals.

Esperam comptar amb la teva presència
Dia: divendres 29 de gener.
Hora: 11 h

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

CONVOCATÒRIA DE PREMSA

INICI DE L’AULA D’ELECTES
A LA FELIB

CONVOCATÒRIA DE PREMSA

Palma, 17 de febrer de 2016 –
Dijous dia 18 de febrer a les 16 h,
començarà la primera sessió de l’Aula
de Regidors, curs de formació
organitzat per la FELIB destinat tant

LA FELIB presenta una «Guia
pràctica per a nous regidors» i un
curs per aquests nous càrrecs
electes
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als regidors que desenvolupen tasques
de govern com als que estan a
l’oposició.
La primera jornada tractarà sobre
l’organització i funcionament de les
entitats locals. El ponent serà el Sr.
Antoni Amengual Frau, secretari de
l’Ajuntament d’Algaida.

antic regidor de l’Ajuntament de Sitges
i membre del Moviment Europeu
L’objectiu del curs és proporcionar una
formació i informació actualitzada
sobre la Unió Europea als nous càrrecs
electes i tècnics responsables d’aquest
àmbit en els governs locals en l’actual
marc polític i pressupostari europeu i la
seva execució i aplicació. Especialment
en aquells temes d’interès per a l’àmbit
local que permetin entendre que és i
què fa la Unió Europea, com
s’organitza, com afecten les seves
polítiques a la ciutadans dels nostres
municipis i cap on avança el procés
d’integració europea actualment.

S’han inscrit més de 80 persones de
Mallorca i una cinquantena a la resta
d’illes.
Els regidors i regidores de les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera podran
seguir la formació a través del sistema
de videoconferència

De la mateixa forma s’abordarà quin ha
de ser el paper dels ens locals com a
comunicadors i implementadors de les
polítiques i prioritats europees,
transmissors de valors europeus i
impulsors de la ciutadania europea i la
seva participació.

Cobertura informativa: es podran
prendre imatges a l’inici del curs i el
president Joan Carles Verd atendrà als
mitjans 10 minuts abans de començar.
Esperam comptar amb la teva presència
Dia: dijous 18 de febrer.
Hora: 16 h

Com podem internacionalitzar el
municipi en l’àmbit europeu i com ferho fàcil.

CONVOCATÒRIA DE PREMSA

CURS «MUNICIPIS ACTIUS A
LA UE» A LA FELIB

Cobertura informativa: es podran
prendre imatges durant la presentació.

Palma, 02 de març de 2016
Aprofundint en el caire formatiu de la
FELIB, i després de la gran resposta
per
part
dels
responsables
d’ajuntaments i Consells a la iniciativa
"Aula de regidors"; inclòs dins aquesta
aula, oferim aquest nou curs, que es
durà a terme els dematins a la seu de la
Felib.

Esperam comptar amb la teva presència
Dia: dijous 3 de març.
Hora: 10 h
CONVOCATÒRIA DE PREMSA

INICI DE L’AULA D’ELECTES
A LA FELIB
Dijous 9 de juny a les 11 h se celebrarà
l’Assemblea General ordinària de la
FELIB a la sala d’actes de la Federació
(c. del General Riera, 111, Palma).

Demà dijous dia 3 de març a les 10 h ,
es durà a terme el curs «MUNICIPIS
ACTIUS
A
LA
UE:
COM
PARTICIPAR
EN
PROJECTES
EUROPEUS», que compta amb la
col·laboració del Centre Balears
Europa Docent i que tendrà com a
ponent el Sr. Joaquim Millan, consultor
i expert en temes europeus, advocat,

A la reunió s’han convocat tots els
membres de la FELIB: els batles i
batlesses de les Illes Balears, així com
presidents dels quatre consells insulars.
L’ordre del dia previst és el següent:
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1. Benvinguda del president de la
FELIB
2. Aprovació de l’acta de la sessió
anterior.
3. Rendició dels comptes anuals i
de la memòria de l’exercici
2015.
4. Proposta de modificació de les
quotes dels membres associats.
5. Aprovació de l’esborrany del
pressupost exercici 2016.
6. Precs i preguntes.

TSJIB. Ara amb la suma de la Felib
s’estendrà a la resta de municipis de les
illes.
CONVOCATÒRIA DE PREMSA

Signatura del Protocol per detectar
casos de vulnerabilitat social en els
procediments de desnonaments
El Tribunal Superior, la Felib i els
col·legis d’advocats i procuradors
signaran el compromís dilluns dia 4
de juliol

Els mitjans de comunicació podran
prendre imatges abans de l’inici de la
reunió.

Palma, 1 de juliol de 2016
El president del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, Antonio J.
Terrasa García, el president de la
Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears (Felib), Joan Carles Verd Cirer,
els degans dels col·legis d’advocats i
procuradors de les illes, Martín Aleñar
i Frederic Ruiz, respectivament, i la
secretària de govern del TSJIB, Silvia
Martínez Pomar, signaran dilluns el
Protocol general d’actuació per a la
detecció de supòsits de vulnerabilitat
en els procediments de desnonaments
d’habitatges familiars, amb la finalitat
de poder adoptar mesures de caràcter
social.

CONVOCATÒRIA DE PREMSA

Signatura del Protocol per detectar
casos de vulnerabilitat social en els
procediments de desnonaments
El Tribunal Superior, la Felib i els
col·legis d’advocats i procuradors
signaran el compromís dilluns dia 4
de juliol
Palma, 1 de juliol de 2016
El president del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, Antonio J.
Terrasa García, el president de la
Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears (Felib), Joan Carles Verd Cirer,
els degans dels col·legis d’advocats i
procuradors de les illes, Martín Aleñar
i Frederic Ruiz, respectivament, i la
secretària de govern del TSJIB, Silvia
Martínez Pomar, signaran dilluns el
Protocol general d’actuació per a la
detecció de supòsits de vulnerabilitat
en els procediments de desnonaments
d’habitatges familiars, amb la finalitat
de poder adoptar mesures de caràcter
social.

La signatura tindrà lloc a la seu de la
Felib, al carrer General Riera, 111, a
les 11 h, a l’inici d’una reunió del
Consell executiu de la Federació
El Protocol d’actuació esmentat ja
s’aplica a Palma des de setembre de
2013, en què es va subscriure per part
de l’Ajuntament d’aquesta localitat i el
TSJIB. Ara amb la suma de la Felib
s’estendrà a la resta de municipis de les
illes.

La signatura tindrà lloc a la seu de la
Felib, al carrer General Riera, 111, a
les 11 h, a l’inici d’una reunió del
Consell executiu de la Federació

Ordre del dia del Consell Executiu de
la FELIB:

El Protocol d’actuació esmentat ja
s’aplica a Palma des de setembre de
2013, en què es va subscriure per part
de l’Ajuntament d’aquesta localitat i el

1. Aprovació de l’acta de dia 13
de maig de 2016
2. Signatura protocol de mesures
socials en cas de desnonament a
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càrrec de D. Antoni Terrassa,
President del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears.
3. Visita de la Presidenta de la
Federació Hotelera de Mallorca,
la Sra. Immaculada de Benito
Hernández.
4. Pròrroga de la disposició
addicional 4ª de la Llei
d’ordenació i ús del sòl (LOUS)
Precs i preguntes.

El president de la FELIB, Joan Carles
Verd, i la directora gerent del CBE,
Marta Neus López, donaran la
benvinguda als assistents a les 9 del
matí i introduiran els objectius en
matèria energètica, per després
continuar amb el programa previst.
La jornada es podrà seguir des de
Menorca, Eivissa i Formentera, per
videoconferència.

CONVOCATÒRIA DE PREMSA

JORNADA
SOBRE
LA
CONVOCATÒRIA D’AJUDES
DESTINADES AL SUPORT DE
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I
L’ÚS DE LES ENERGIES
RENOVABLES
A
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONVOCATÒRIA DE PREMSA

EL
CONSELLER
NEGUERUELA PRESENTA EL
PLA DE DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC LOCAL A LA
FELIB
Palma, 13 de setembre de 2016.
Dimecres 14 de setembre, a les 12 h a
la sala d’actes de la FELIB tendrà lloc
la
presentació
del
Pla
de
Desenvolupament Econòmic Local.

Palma, 20 de juliol de 2016 .- Dijous
28 de juliol, a les 8.45 h a la sala
d’actes de la FELIB tendrà lloc la
jornada per explicar la convocatòria
d’ajudes destinades al suport de
l’eficiència energètica i l’ús de les
energies renovables a l’administració
local.

El conseller de Treball, Comerç i
Indústria, Iago Negueruela presenta,
juntament amb el director general
d’Ocupació i Economia, Llorenç Pou, i
el president de la FELIB, Joan Carles
Verd, el nou Pla de desenvolupament
econòmic local que el Govern
impulsarà entre els municipis i entitats
locals de les Illes Balears. L’acte, que
se celebra a la seu de la FELIB a
Palma, comptarà amb l’assistència de
representants dels ajuntaments de les
Illes.

El Programa Operatiu FEDER 20142020 per a les Illes Balears preveu com
a prioritat d’inversió el suport a
l’eficiència energètica i a l’ús
d’energies
renovables
a
les
infraestructures públiques. En el marc
d’aquesta prioritat , la Direcció General
d’Energia i Canvi Climàtic ha convocat
diverses línies d’ajudes destinades
específicament als Ajuntaments de les
Illes Balears. El termini per a demanarles finalitza dia 15 de setembre.

CONVOCATÒRIA DE PREMSA

LA FELIB I EL COMITÈ
EUROPEU
DE
REGIONS
ORGANITZEN LA PRIMERA
JORNADA
SOBRE
COMUNICACIÓ POLÍTICA I
XARXES SOCIALS A LES
ILLES BALEARS

Per tal d’oferir una informació pràctica
i facilitar l’accés de les entitats locals a
aquesta convocatòria, el Centre Balears
Europa (CBE), la Direcció General
d’Energia i Canvi Climàtic, i la
Federació de Entitats locals (FELIB)
organitzen una jornada específica
adreçada tant al tècnics com als
responsables polítics.

Inici: 9.30 h
Data: 27 d’octubre de 2016
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Locals de les Illes Balears signaren un
Conveni per fomentar la millora del
teixit comercial dels municipis de les
Illes Balears i la competitivitat dels
seus comerços.

Lloc: Auditori del Parc Bit (Centre
Empresarial Son Espanyol)
Obertura de la Jornada: Molt Hble. Sra.
Francina Armengol Socias Presidenta
de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

Dilluns dia 12 de desembre, a les
11.30 h a la seu de la FELIB, tendrà
lloc la signatura del conveni entre els
ajuntaments adherits i la conselleria.
Assistirà la Sr. Maria Pilar Sansó,
Directora General de Comerç i
Empresa i Joan Carles Verd, President
de la FELIB i batle de Sencelles.

Intervenen:
• Sr. Martin Andreasson
Membre del Västra Götaland
Regional Council i especialista en
el Pla de e-Goverment Action Plan
2016-2020 (Suècia)
• Sr. Chistophe Rouillon
Membre del Comitè Europeu de
Regions, batle de Rouillon i
conseller de la Region de la Sarthe
(França)
• Sr. Benjamí Villoslada Gil
Director
General
de
Desenvolupament Tecnològic del
Govern de les Illes Balear
• Sra. Marta Neus López Cortés
Directora gerent del Centre Balears
Europa / Europe Direct Information
Centre

L’objecte d’aquest
Conveni
és
determinar la col·laboració entre la
Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria, a través de la Direcció
General de Comerç i Empresa, i els
ajuntaments per dur a terme actuacions
de foment de la millora del teixit
comercial del municipi i de la
competitivitat dels seus comerços.
Accions que es poden dur a terme:
a) Reformar, modernitzar i adequar els
mercats
detallistes
municipals
permanents, com també dotar-los
d’instal·lacions i equipaments.

I altres experts en la difusió del
missatge polític digital en el social
media que duran a terme amb
posterioritat un taller pràctic moderat
per la Sra. Nekane Domblás Hermoso.

b) Adequar àrees específiques per
exercir la venda ambulant, permanent o
ocasional, ubicades en l’entorn urbà,
dotant-les d’equipament i instal·lacions
que
facilitin
i
millorin
el
desenvolupament d’aquesta activitat i
la valoritzin com a forma de
dinamització de l’economia urbana.
Les actuacions poden ser:
Adequació de les superfícies sobre les
quals es duen a terme les activitats
d’aquesta modalitat de venda.
Equipament i infraestructures no
permanents, destinades a donar servei a
aquesta activitat comercial: envelats,
tendals, estructures desmuntables o
similars. En aquests supòsits, haurà de
figurar de forma clarament visible una
referència a l’activitat comercial.
Dotació de serveis de suport com ara
il·luminació, aigua, residus.

Amb la col·laboració de: Centre
Balears Europa / Europe Direct
Information Centre.
CONVOCATÒRIA DE PREMSA

Conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i els
ajuntaments per fomentar la
millora del teixit comercial dels
municipis i la competitivitat dels
seus comerços
Palma, 09 de desembre de 2016 –
El passat 10 de novembre de 2016, la
Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria i la Federació d’Entitats
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16 a 20 h, a la seu de la FELIB. Aquest
pla de formació està dirigit tant als
regidors que desenvolupen tasques de
govern com d’oposició, per facilitar-los
l’activitat en les seves responsabilitats.

c) Millorar i embellir les zones
comercials: dotar de mobiliari urbà i de
senyalització les zones comercials i el
seu accés (se n’exceptuen els senyals
propis del trànsit).

Els ponents seran: Antoni Amengual,
secretari de l’Ajuntament d’Algaida;
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 l’Ajuntament de
Lloseta; Bartomeu Tugores Truyol,
gerent de l’ADU; així com tècnics de
l`’ATIB o de la Direcció Insular
d’Urbanisme del Consell de Mallorca.

Cobertura informativa: es podran
prendre imatges durant la signatura.
COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB ha presentat una «Guia
pràctica per a nous regidors» i el
programa dels curs de formació
dirigit als càrrecs electes
Palma, 29 de gener 2016
Avui dematí Joan Carles Verd,
president de la FELIB, ha presentat la
«Guia pràctica per a nous regidors»,
manual que ha estat adaptat pels
Serveis Jurídics de la Federació i
revisat
per
l’Àrea
de
Dret
Administratiu de la Universitat de les
Illes Balears. Un dels objectius que
marcà el president fou la formació dels
nous regidors conscient de la necessitat
dels electes de disposar d’eines que els
permetin endinsar-se millor en el
funcionament
de
l’Administració
Local. «És una guia amb conceptes
genèrics, que permetrà als nous
regidors, amb una ullada ràpida, poder
resoldre petits dubtes o utilitzar els
conceptes amb coneixement de causa.»

Les sessions presencials es duran a
terme a la seu de la FELIB (Gral.
Riera, 111 Palma de Mallorca). Per als
regidors de Menorca, Eivissa i
Formentera, està previst que puguin
assistir a aquestes jornades a través del
sistema de videoconferència.
COMUNICAT DE PREMSA

LA FELIB INICIA L’AULA
D’ELECTES curs de formació
dirigit als regidors
Palma, 16 de febrer 2016
Dijous dia 18, a les 16 h a la sala
d’actes de la FELIB començarà la
formació per als càrrecs electes. Curs
que ha tengut una gran acollida, només
de Mallorca són més de 80 les persones
inscrites. Igualment, a les altres illes on
els 14 regidors o regidores de Menorca,
els 21 d’Eivissa i els 8 de Formentera,
seguiran la formació a través del
sistema de videoconferència, a
l’Ajuntament de Maó, i a les seus del
Consell d’Eivissa i el de Formentera.

La guia està estructurada en diferents
capítols
com
l’organització
i
funcionament de l’ajuntament, hisendes
locals i pressupost, béns, contractes,
personal dels ajuntaments, urbanisme i
medi ambient.
A continuació, Joan Carles Verd, ha
presentat el programa de l’Aula de
regidors que s’iniciarà el proper mes a
la FELIB amb el calendari següent: 18
de febrer, 17 de març, 21 d’abril, 19 de
maig, 16 de juny,22 de setembre, 20
d’octubre i 10 de novembre. Les
jornades seran els dijous horabaixa de

Davant l’expectació generada des de la
FELIB estudiam fer-ne una altra sessió,
perquè no quedi ningú sense la
possibilitat de formar-se, així com
preparar jornades de formació,
específiques de cada àrea.
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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 l’Ajuntament de
Lloseta; Bartomeu Tugores Truyol,
gerent de l’ADU; així com tècnics de
l`’ATIB o de la Direcció Insular
d’Urbanisme del Consell de Mallorca.
Palma, 20 de novembre de 2012 –

La guia que servirà de base per a l’aula
d’electes està estructurada en diferents
capítols
com
l’organització
i
funcionament de l’ajuntament, hisendes
locals i pressupost, béns, contractes,
personal dels ajuntaments, urbanisme i
medi ambient.
El calendari del programa de l’Aula de
regidors és el següent: 18 de febrer, 17
de març, 21 d’abril, 19 de maig, 16 de
juny,22 de setembre, 20 d’octubre i 10
de novembre. Les jornades seran els
dijous horabaixa de 16 a 20 h, a la seu
de la FELIB. Aquest pla de formació
està
dirigit
als
regidors
que
desenvolupen tasques de Govern com
d’oposició, per contribuir a facilitar
l’activitat en les seves responsabilitats.

COMUNICAT DE PREMSA

LA FELIB INICIA L’AULA
D’ELECTES curs de formació
dirigit als regidors
Palma, 19 de febrer 2016.Ahir dijous, la FELIB inicià el curs de
formació per a càrrecs electes, unes
jornades que han tengut una gran
acollida i gran participació. Només de
Mallorca, han estat més de 80 les
persones inscrites. De la resta d’illes,
els 14 regidors o regidores de Menorca,

Els ponents seran: Antoni Amengual,
secretari de l’Ajuntament d’Algaida;
Antoni Serra Puig, tresorer del Consell
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FELIB, i després de la gran resposta
per
part
dels
responsables
d’ajuntaments i consells a la iniciativa
«Aula de regidors», inclosa en aquesta
aula, oferim el nou curs que es du a
terme els matins a la seu de la FELIB

els 21 d’Eivissa i els 8 de Formentera,
varen seguir la formació a través del
sistema de videoconferència, a
l’Ajuntament de Maó, i a les seus del
Consell d’Eivissa i el de Formentera.
Davant l’expectació generada, des de la
FELIB s’estudia fer-ne una altra sessió,
perquè no quedi ningú sense la
possibilitat de formar-se, així com
preparar jornades de formació,
específiques de cada àrea.

Avui matí ha tengut lloc la primera
sessió del curs «Municipis actius a la
UE: com participar en projectes
europeus», que compta amb la
col·laboració del Centre Balears
Europa i que té com a ponent el Sr.
Joaquim Millan, consultor i expert en
temes europeus.

La guia que servirà de base per a l’aula
d’electes està estructurada en diferents
capítols
com
l’organització
i
funcionament de l’ajuntament, hisendes
locals i pressupost, béns, contractes,
personal dels ajuntaments, urbanisme i
medi ambient.

L’objectiu del curs és proporcionar una
formació i informació actualitzada
sobre la Unió Europea als nous càrrecs
electes i tècnics responsables d’aquest
àmbit en els governs locals, en l’actual
marc polític i pressupostari europeu i la
seva
execució
i
aplicació.
Especialment, en els temes d’interès
per a l’àmbit local que permetin
entendre què és i què fa la Unió
Europea, com s’organitza, com afecten
les seves polítiques a la ciutadania dels
nostres municipis i cap on avança el
procés
d’integració
europea
actualment.

El calendari del programa de l’Aula de
regidors és el següent: 18 de febrer, 17
de març, 21 d’abril, 19 de maig, 16 de
juny,22 de setembre, 20 d’octubre i 10
de novembre. Les jornades seran els
dijous horabaixa de 16 a 20 h, a la seu
de la FELIB. Aquest pla de formació
està dirigit tant als regidors que
desenvolupen tasques de govern com
d’oposició, per facilitar-los l’activitat
en les seves responsabilitats.

De la mateixa manera, s’abordarà quin
ha de ser el paper dels ens locals com a
comunicadors i implementadors de les
polítiques i prioritats europees,
transmissors de valors europeus i
impulsors de la ciutadania europea i la
seva participació.

Els ponents són: Antoni Amengual,
secretari de l’Ajuntament d’Algaida;
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 l’Ajuntament de
Lloseta; Bartomeu Tugores Truyol,
gerent de l’ADU; així com tècnics de
l’ATIB o de la Direcció Insular
d’Urbanisme del Consell de Mallorca

Demà divendres tendrà lloc la segona
sessió, que tractarà sobre els
instruments
i
programes
de
finançament europeu i els elements
bàsics per preparar un projecte europeu
amb èxit. Per acabar, la Sra. Marta
Neus López Cortès, directora gerent del
Centre Balears Europa i la Sra. Pilar
Gomila, tècnica del Centre Balears
Europa ens explicaran què és el Centre
i quins són els seus serveis i objectius.

COMUNICAT DE PREMSA

CURS D’UNIÓ EUROPEA A LA
FELIB
Palma, 3 de març 2016
Aprofundint en el caire formatiu de la
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Palma, 21 d’abril de 2016
Avui matí, el president de la FELIB,
Joan Carles Verd, ha assistit a la reunió
de presidents de les federacions
territorials a la seu de la FEMP on s’ha
acordat per unanimitat exigir al Govern
que els permeti utilitzar l’estalvi
municipal en serveis al ciutadà.

Més de 50 persones participen d’aquest
curs, els de Mallorca de forma
presencial i, a la resta de les illes, el
segueixen a través del sistema de
videoconferència.
COMUNICAT DE PREMSA

LA
FELIB
VISITA
LES
INSTAL·LACIONS
DE
LA
FUNDACIÓ NATURA PARC

El president de la FEMP, Abel
Caballero, ha afirmat que no hi ha cap
norma que impedeixi als ajuntaments
reinvertir el seu excedent de tresoreria i
poder gastar en polítiques socials o en
polítiques
actives
d’ocupació.
Caballero ha negat que, com argumenta
el Ministeri que dirigeix Cristóbal
Montoro, la Unió Europea impedeix
aquesta reutilització de l’estalvi generat
per l’Administració local durant
l’exercici passat, estimat en un 0,5
% del PIB i que representa uns 5.000
milions d’euros.

Palma, 8 d’abril de 2016
Avui matí la secretària general de la
FELIB, Neus Serra, batles, regidors i
regidores de Mallorca, així com tècnics
de medi ambient, han visitat les
diferents instal·lacions de la Fundació
Natura Parc, acompanyats del president
Antoni Mas.
En primer lloc, els representants
municipals han visitat el CEPAD,
Centre de Protecció d’Animals
Domèstics, abandonats o vagabunds,
que dóna un servei de rescat i recollida
als municipis les 24 h. Antoni Mas ha
mostrat des de la recepció dels animals,
com fan el triatge, l’hospital on tracten
els ferits, l’àrea de sociabilització i
l’espai on hi ha els animals.

«Ens sentim maltractats, marginats,
perquè
el
Govern
castiga
l’Administració complidora i no a les
que no compleixen», i ha insistit que
«no ens deixen invertir els doblers que
són nostres, perquè d’aquesta manera
omplen
el
dèficit
d’altres
administracions, per això no volen».
«No es tracta d’una qüestió de poder,
perquè aquests doblers els volen els
ajuntaments per atendre les necessitats
dels ciutadans, que també se senten
maltractats pel Govern», ha conclòs.

Després, Lluís Parpal, gerent del
COFIB, ha començat la visita pel
Centre de Recerca de Recuperació de
Fauna Silvestre, que, entre d’altres
serveis, s’ocupa de recuperar la fauna
silvestre, atendre la fauna exòtica
abandonada o incautada, controlar la
fauna invasora i conservar les espècies.

El president de la FEMP ha anunciat, a
més, la creació d’una Xarxa de
Municipis d’Acollida a Refugiats, per
cridar l’atenció als governs europeus, i
també al govern d’Espanya, incapaços
de donar resposta a aquesta crisi
humanitària, i per dir a Europa i «al
nostre govern que nosaltres sí que
volem».

Una jornada molt interessant perquè els
gestors i tècnics municipals coneguin
de primera mà els serveis que ofereix la
Fundació Natura Parc, així com la tasca
del seu personal, per al benestar dels
animals, la recuperació i, si és possible,
la integració de nou en la natura.
COMUNICAT DE PREMSA

Amb aquesta iniciativa, amb la qual
dimarts que ve es farà una crida perquè
s’hi sumin tots els municipis espanyols
que ho desitgin, ha dit Caballero que

EL PRESIDENT DE LA FELIB
A LA REUNIO DE LA FEMP
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«volem que tots els ajuntaments
estiguin preparats per quan arribin els
refugiats, i que disposin d’una oficina
física per atendre’ls , com la que hi ha a
la FEMP».

administraciones públicas, así como la
competitividad de las empresas
Mediante este acuerdo las entidades de
la Federación tendrán acceso en
condiciones ventajosas a las normas
técnicas, actividades de formación y el
software para los sistemas de gestión
CERTOOL.
Asimismo,
ambas
entidades realizarán jornadas de interés
común.

COMUNICAT DE PREMSA

Convenio para la adquisición de
normas, formación y software de
sistemas de gestión
FELIB y AENOR impulsarán la
calidad entre las entidades locales
de Illes Balears

Cartas de Servicios
Además, la Auditora jefe de AENOR
en la Delegación de Balears, Diana
Ramón, ha presentado la certificación
de las Carta de Servicios conforme a la
Norma española UNE 93200, que
acredita el compromiso de las
Administraciones Públicas y empresas
por cumplir los parámetros recogidos
en sus Cartas de Servicios.

Asimismo,
han
presentado
el
certificado de las Cartas de Servicios
conforme a la Norma UNE 93200, que
acredita el compromiso de las
Administraciones Públicas y empresas
por cumplir los parámetros recogidos
en sus Cartas de Servicio
2 de junio de 2016. La Federación de
Entidades Locales de les Illes Balears y
la
Asociación
Española
de
Normalización
y
Certificación
(AENOR), han firmado un convenio
marco para el desarrollo y la
promoción de la cultura de la calidad
entre las entidades locales de Illes
Balears. El acuerdo ha sido suscrito
entre el Presidente de la FELIB, Joan
Carles Verd y la Directora de AENOR
en Illes Balears, Soledad Seisdedos, en
representación del Director General de
AENOR, Avelino Brito, en el marco de
una reciente jornada en la que también
se ha presentado la Norma española
UNE 93200 de Cartas de Servicios.

Esta norma establece los requisitos
mínimos de contenido, proceso de
elaboración seguimiento y revisión de
las Cartas de Servicios y se ha
convertido en una de las herramientas
más
usadas,
tanto
por
las
Administraciones Públicas como por
las empresas, para comunicar a los
usuarios los servicios que prestan y los
compromisos que asumen en dichas
Cartas de Servicios, convirtiéndose en
una iniciativa fundamental para la
modernización de la gestión de las
instituciones.
Las Cartas de Servicios representan
una herramienta fundamental en la
mejora continua, facilitando las
relaciones entre los usuarios y
servicios, al tiempo que permiten
establecer objetivos ambiciosos que
persiguen el mayor impacto posible
entre los usuarios de dichos servicios.

Las normas técnicas ya suponen el 1%
del PIB español y tienen un impacto
del 80% en el comercio mundial, según
cálculos de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE).
Dichas
normas
son
documentos que contienen el consenso
del mercado sobre las buenas prácticas
a la hora de abordar cuestiones clave
para la mejora de la calidad de los
servicios
públicos
de
las

AENOR, como entidad de certificación
española de referencia, tiene cerca de
150 certificados vigentes de Cartas de
Servicios en distintos ámbitos: desde
servicios de atención al ciudadano o
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universidades, hasta instalaciones
deportivas, empresas de transporte
público, sector logístico o servicios
sociales, entre otros.

regidora de Sa Pobla» i ha afegit que
des de la conselleria «intentam millorar
la dotació de forces i cossos de
seguretat de l’Estat per aquest estiu a
tots els municipis». Per altra banda, ha
explicat que es treballa per millorar la
dotació dels Fons de Cooperació
Municipal.

COMUNICAT DE PREMSA

LA
FELIB
L’ASSEMBLEA
ORDINÀRIA

CELEBRA
GENERAL

Així mateix, l’Assemblea General ha
aprovat per unanimitat el pressupost
per a l’exercici 2016, per un total de
437.210 euros i la memòria d’activitats

Palma, 9 de juny de 2016
Avui matí, a la seu de la FELIB ha
tengut lloc la XXIV Assemblea
General Ordinària de la FELIB.

COMUNICAT DE PREMSA

LA
FELIB
ABORDA
LA
PROBLEMÀTICA
DE
LES
URBANITZACIONS
SENSE
CLAVEGUERAM

A la reunió estaven convocats tots els
membres de la FELIB: els batles i
batlesses de les Illes Balears, així com
presidents dels quatre consells insulars.
Hi ha assistit convidat el Sr. Joan
Manera, director insular de Cooperació
Local i Caça del Consell de Mallorca.

Els batles dels municipis de les
Balears s’han reunit avui amb els
portaveus parlamentaris i amb el
conseller de Territori per trobar
una solució a la problemàtica de les
urbanitzacions sense clavegueram.

El president del Consell de Formentera,
Jaume Ferrer, ha pogut seguir la reunió
per videoconferència.
Joan Carles Verd, president de la
FELIB ha donat la benvinguda als
presents i ha començat la intervenció
remarcant la tasca que des de la
Federació es fa en formació, tant per a
regidors, amb la posada en marxa de
«L’aula de Regidors», com per al
personal de les entitats locals.
Enguany, dins el Pla de Formació
Contínua es donarà un impuls especial
als cursos destinats a les «brigades
municipals».

Palma, 5 de juliol de 2016 .- Dilluns 5
de juliol, el Consell Executiu de la
Federació ha mantingut una reunió a la
qual estaven convocats els portaveus
dels grups parlamentaris i el conseller
de Territori del Govern Balear, Sr.
Marc Pons, per trobar possibles
solucions als problemes sorgits per la
finalització del termini que permetia,
de forma excepcional, concedir
llicències a solars que no disposassin
del
sistema
de
sanejament
corresponent.

El president també ha demanat un
finançament més bo per al Fons de
Cooperació Municipal i ha explicat que
aviat es posarà en marxa la Central de
Compres

Després de diverses deliberacions que
han començat amb l’exposició inicial
del president de la FELIB, Sr. Joan
Carles Verd, seguida de les del
conseller del Territori i la dels diversos
portaveus parlamentaris de tots els
grups polítics, s’ha arribat a un principi
d’acord en el quals se supedita
l’aprovació d’una nova moratòria a
l’adopció de diversos compromisos per
part dels ajuntaments. D’aquesta

La cloenda de l’assemblea ha anat a
càrrec de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, Catalina
Cladera, en representació de la CAIB,
qui ha comentat que «em sent molt
identificada amb vosaltres perquè som
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Palma, 22 d’agost de 2016 El president
de la FELIB i batle de Sencelles, Joan
Carles Verd Cirer ha mostrat la seva
satisfacció davant d’aquesta nova
pròrroga, que ha estat una reivindicació
de la Federació de Municipis pel fet
que la moratòria anterior havia expirat i
el perjudici que això causava a
propietaris i ajuntaments.
Joan Carles Verd, ha mantingut
nombrosos contactes durant els darrers
mesos amb els màxims responsables de
la Conselleria de Territori i amb els
portaveus de tots els grups de l’arc
parlamentari per assegurar l’èxit de la
reivindicació, que ha estat reconeguda
mitjançant la publicació en el BOIB, el
passat dissabte, 20 d’agost, de la
modificació de la quarta disposició
transitòria de la Llei d’ordenació i ús
del sòl de les Illes Balears (LOUS).

manera, es fixarien una sèrie de
terminis successius que obligarien les
entitats locals a regularitzar aquesta
situació.
En un primer estadi, els ajuntaments
haurien de redactar els projectes
corresponents i, a continuació, en un
segon termini procedirien a adjudicar i
executar les obres. Per part dels
representants municipals s’ha sol·licitat
al
Govern
balear
una major
corresponsabilitat en els sentit d’exigir
la posada en funcionament dels
sistemes de tractament d’aigües
residuals.

L’acord es va materialitzar el passat 4
de juliol quan, responent a la convidada
de Verd, el conseller de territori, Sr.
Marc Pons, i els diferents portaveus
parlamentaris varen assistir a la reunió
del consell executiu de la FELI i varen
poder sentir de primera mà el punt de
vista dels municipis afectats.

Els representants municipals, a la fi de
la reunió, han mostrat la seva
satisfacció pel principi d’acord
esmentat.

Aquest nou període transitori habilita
els ajuntaments per a poder continuar
atorgant llicències d’edificació de nova
planta per a ús residencial, així com els
finals d’obra corresponents, llicències
de primera ocupació o cèdules
d’habitabilitat a sòls urbans que no
disposin del sistema de clavegueram,
sempre
que
els
ajuntaments
compleixin
uns
determinats
compromisos.

COMUNICAT DE PREMSA

EL PRESIDENT DE LA FELIB
REP AMB SATISFACCIÓ LA
SOLUCIÓ TRANSITÒRIA A LA
PROBLEMÀTICA
DE
LES
URBANITZACIONS QUE NO
DISPOSEN DE SISTEMA DE
CLAVEGUERAM
El passat dissabte, dia 20 d’agost,
es va publicar en el BOIB una nova
pròrroga
que
permetrà
als
ajuntaments
seguir
atorgant
llicències i finals d’obra sota una
sèrie de condicions.

D’aquesta forma, i per poder acollir-se
a la possibilitat d’atorgar noves
llicències, els ajuntaments hauran de
tenir aprovat, en el termini d’un any, el
projecte d’urbanització i dotació de
serveis, tenir adjudicades les obres en
un termini de tres anys, i haver-les
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emprenedoria), detectant les noves
oportunitats de creació de negoci més
beneficioses a cada territori.

rebut en un termini de 4 anys.
COMUNICAT DE PREMSA

PRESENTACIÓ DEL PLA DE
DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC LOCAL A LA
FELIB

Així mateix, l’AODL fa d’enllaç entre
les
polítiques
econòmiques,
empresarials i d’ocupació del Govern i
les de cada municipi, amb una línia
d’informació permanent amb el SOIB.
En l’altre sentit, també contribueix a
dissenyar
i
executar
polítiques
d’ocupació en l’àmbit local.

Palma, 15 de setembre de 2016 El
conseller de Treball, Comerç i
Indústria,
Iago
Negueruela,
ha
presentat el Pla de desenvolupament
econòmic local que vol dinamitzar
l’economia en tot el territori de la
Comunitat, a través dels ajuntaments i
entitats locals. Negueruela ha anunciat
que per a posar en funcionament aquest
programa, el SOIB contractarà un total
de
64
agents
d’ocupació
i
desenvolupament local (AODL), que
tindran una distribució territorial per
cobrir tot el territori de la Comunitat.

COMUNICAT DE PREMSA

MASSIVA RESPOSTA DELS
AJUNTAMENTS DE LES ILLES
A LA PRESENTACIÓ DE
PROJECTES
PER
SER
FINANÇATS AMB ELS 32
MILIONS DEL FONS DE
L’IMPOST
DE
TURISME
SOSTENIBLE
Els ajuntaments de les Illes han
presentat un centenar de projectes
a la FELIB per ser finançats amb
els fons recaptats per l’impost de
turisme sostenible. La majoria de
projectes estan destinats a l’estalvi
d’aigua i a la construcció o millora
d’infraestructures hidràuliques.

El conseller, que ha fet la presentació
del Pla a la Federació, juntament amb
el president, Joan Carles Verd, i el
director
general
d’Ocupació
i
Economia, Llorenç Pou, ha explicat
que el Govern recupera la figura de
l’AODL, que és una peça clau per
millorar el model econòmic des dels
municipis, en forma de xarxa que
coordina el SOIB. La inversió per
contractar-los és d’1,7 milions d’euros
per a 2016.

Palma, 26 d’octubre de 2016 El dilluns
24 d’octubre va acabar el termini
perquè els ajuntaments presentassin a
la FELIB els projectes per ser finançats
pel Govern de les Illes Balears amb
càrrec als fons recaptats pels
establiments turístics i que grava les
pernoctacions a les nostres illes.

El desplegament d’aquests agents
començarà el mes de desembre i
estaran distribuïts de la manera
següent: 41 a Mallorca, 11 a Menorca,
11 a Eivissa i 1 a Formentera.

El president de la FELIB, Joan Carles
Verd, ha mostrat la seva satisfacció
davant la resposta dels ajuntaments,
que han hagut de preparar els projectes
amb tan sols un mes de termini, la qual
cosa, segons Verd «és una mostra de la
necessitat d’invertir que tenen els
municipis en les seves xarxes de
distribució d’aigua, així com del seu
compromís amb el medi ambient».

Funcions de l’AODL
Entre les tasques principals d’un agent
de desenvolupament local hi ha les
actuacions en matèria d’ocupació,
d’intermediació,
de
dinamització
econòmica, comercial i industrial,
assessorament a les empreses del
territori,
impulsar
i
assessorar
iniciatives
empresarials
(tant
d’empreses existents com de nova
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la Federació i el Comitè Europeu de les
Regions, que va comptar amb la
participació de membres del Comitè i
de diversos especialistes en el social
media, es va debatre la importància
creixent de les xarxes socials per
aconseguir una millor difusió millor del
missatge polític.

De la mateixa forma, Joan Carles Verd
s’ha mostrat esperançat amb el fet que
gran part d’aquests projectes siguin
considerats prioritaris i d’interès i que,
per tant, obtinguin el finançament
corresponent.
Els ajuntaments, que podien presentar
els projectes a través de la FELIB, han
respost de forma contundent a la
convocatòria presentant 88 de projectes
als quals s’hauran de sumar els que
s’hagin presentat en altres registres
públics d’altres institucions i que
arribaran els propers dies, per la qual
cosa es pensa que la xifra de projectes
pugui ser superior al centenar.
La Comissió d’Impuls del Turisme
Sostenible va aprovar el Pla Anual
d’Impuls del Turisme Sostenible per al
període 2016, que establí, com a
objectiu prioritari per al 2016, destinar
els fons recaptats a projectes
relacionats amb el cicle de l’aigua de
forma preferent, encara que sense
excloure altres relacionats amb el
foment
del
turisme,
la
desestacionalització i la restauració del
patrimoni històric municipal entre
d’altres.
Ara, la Comissió haurà de decidir quins
projectes seran seleccionats per ser
finançats, encara que els ajuntaments
hauran de compartir aquests fons amb
els projectes presentats pel Govern i
amb els presentats pels consells
insulars.

També es va debatre sobre les diferents
estratègies que poden utilitzar les
administracions públiques de les Illes
Balears per potenciar l’ús de les xarxes
socials en les seves relacions amb els
ciutadans i aconseguir així una
ciutadania més connectada amb els
responsables polítics.

COMUNICAT DE PREMSA

LA FELIB I EL COMITÈ
EUROPEU DE LES REGIONS
DEBATEN
SOBRE
LA
IMPORTÀNCIA
DE
LA
COMUNICACIÓ POLÍTICA EN
LES XARXES SOCIALS

Tal com va expressar Joan Carles Verd,
president de la Federació: «les xarxes
socials són ja a l’actualitat un element
essencial en la comunicació dels
responsables polítics amb els seus
ciutadans».

Palma, 28 d’octubre de 2016
El 27 d’octubre va tenir lloc una
jornada promoguda conjuntament per

La jornada, que va ser inaugurada per
72

Memòria d’activitats 2016

la presidenta de les Illes Balears, se
celebrà a l’auditori del Parc Bit i
comptà amb la col·laboració del Centre
Balears Europa.

Entre les qüestions que s’han inclòs a
petició de les entitats que han presentat
al·legacions hi ha les següents:
La FELIB presentarà projectes que
proposen els ajuntaments
• Ampliar l’exempció a les
estades del personal dels
allotjaments.
• Passar exempció de l’impost
dels menors de 14 als de 16
anys.
• Considerar la temporada alta
turística a partir de l’1 maig.
• Computar l’inici de l’escala
dels creuers turístic en el
moment de l’arribada del
vaixell.
• Canviar la definició de creuer
turístic, per la prescrita per la
UE.
• Bonificar un 50 % suplementari
sobre l’impost per a estades
llargues, a partir de 9è dia.
• Mantenir 5 eixos de destinació
per la recaptació de l’impost.
Potenciar la modernització
medi rural com a medi
productiu agroforestal.
• Publicitar
els
projectes
presentats per pàgina web.

Els ponents i especialistes que hi varen
participar foren:
- Sr. Martin Andreasson
Membre del Västra Götaland Regional
Council i especialista en el Pla de eGoverment Action Plan 2016-2020
(Suècia)
- Sr. Chistophe Rouillon
Membre del Comitè Europeu de
Regions, batle de Coulaines i conseller
de la Region de la Sarthe (França)
- Sr. Benjamí Villoslada
Director general de Desenvolupament
Tecnològic del Govern de les Illes
Balears
- Sr. Ferran Tarradelles
Cap de l’oficina de representació de la
Comissió Europea a Barcelona i a les
Illes Balears
- Dr. Manuel Aguilera
Professor de l’assignatura Fonaments
del Periodisme (CESAG).
NOTES WEB

El
Govern
modifica
l’Avantprojecte de l’impost sobre
les estades pel turisme sostenible,
després de tramitades les 36
al·legacions
presentades
per
entitats i agents socials

Ens podeu trobar
Fan Page al Facebook: FELIB
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
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