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Què és la FELIB?
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Objectius

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.

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 defensarne l’autonomia, en el marc de la
Constitució, de l’Estatut 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 i
qüestions que afecten les entitats
associades.
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

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.

1. Estableix les estructures orgàniques
pertinents.
2. Facilita l’intercanvi d’informació entre
entitats sobre temes locals.
3. Constitueix serveis d’assessorament i
d’assistència per a les entitats associades.
4. Organitza reunions, seminaris i
congressos en els quals ha de participar.

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.

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.
6. S’adreça als poders públics, i participa
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Entitats associades

amb caràcter consultiu, en l’elaboració de
la normativa legal que afecta les entitats
locals.

Alaior
Alaró
Alcúdia
Algaida
Andratx
Ariany
Artà
Banyalbufar
Binissalem
Búger
Bunyola
Calvià
Campanet
Campos
Capdepera
Ciutadella de Menorca
Consell
Costitx
Deià
Eivissa
es Castell
es Mercadal
es Migjorn Gran
Escorca
Esporles
Estellencs
Felanitx
Ferreries
Fornalutx
Inca
Lloret de Vistalegre
Lloseta
Llubí
Llucmajor
Manacor
Mancor de la Vall
Maria de la Salut
Maó
Marratxí
Montuïri
Muro
Palma
Petra
Pollença
Porreres
Puigpunyent

7. Promou publicacions i documents
informatius que tenen relació amb els seus
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 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.
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.
5
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Consell Executiu

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

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-i-set 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.

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.

Consell Executiu
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
• Jose Tur Torres, vocal des del 07 de
setembre de 2017
Francisco Javier Ametller Pons, vocal
Andreu Isern Pol, vocal
Joan Sastre Coll, vocal des del 27
d’octubre de 2016

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.
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Sebastià Sagreras Ballester, vocal
Josep Carreras Coll, vocal
Pedro Rosselló Cerdà, vocal
• Catalina Riera Mascaró, vocal des
del 28 d’octubre de 2017
Liniu Siquier Capó, vocal
• Rafel Capó Cerdá, vocal des del 16
de desembre de 2017
Antoni Mir Llabrés, vocal
Biel Ferragut Mir, 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, vocal
Misericòrdia Sugrañes Barenys, vocal
Antoni Bennàssar Pol, vocal
Jaume Ferrer Ribas, vocal
Gabriel Ferrà Martorell, vocal

amb la petició prèvia raonada d’almenys
dos dels seus integrants.
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
• Jose Tur Torres, vocal des del 07 de
setembre de 2017
Francisco Javier Ametller Pons, vocal
Andreu Isern Pol, vocal
Joan Sastre Coll, vocal des del 27
d’octubre de 2016
Sebastià Sagreras Ballester, vocal
Josep Carreras Coll, vocal
Pedro Rosselló Cerdà, vocal
• Catalina Riera Mascaró, vocal des
del 28 d’octubre de 2017
Liniu Siquier Capó, vocal
• Rafel Capó Cerdá, vocal des del 16
de desembre de 2017

Secretària general: Neus Serra Cañellas

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.

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 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

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
7
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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.

• 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.

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

Altres tasques que du a terme són:
•

Actualitzar l’Agenda FELIB.

•

Reservar
sales,
cedir
confirmar reunions, etc.

espais,

•

•

Gestionar correu electrònic general
de la FELIB.

•

Reservar aules per al servei de
videoconferència.

•

Atenció telefònica.

•

•

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

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).

Altres tasques que du a terme són:

•

Servei de Correus.

•

Enquadernar documentació FELIB.

•

Dur l’arxiu general FELIB.

10

Jornades FELIB:
Elaborar programa
d’inscripció.

i

la

fitxa
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Reunions dels òrgans de govern

Consell Executiu ordinari de 01 juny de
2017

Comissió Permanent
Consell Executiu
Consell Executiu ordinari de 01 febrer de
2017

Consell Executiu Extraordinari de 15 juny
de 2017

Consell Executiu ordinari de 07 setembre
de 2017

Consell Executiu ordinari de 03 abril de
2017
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Consell Executiu ordinari de 20 octubre de
2017

Assemblea General
Assemblea General ordinària de 28 de juny
de 2017.
Assistents convidats:
Hble. Sra. Catalina Cladera i Crespí,
consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques del Govern

12

Memòria d’activitats 2017

Canvis batlia 2017

Reunions comissions internes

Artà: 27 de maig de 2017
Surt: Sr. Bartomeu Gili Nadal
Entra: Sr. Manuel Galan Massanet

Sostre despesa i superàvit:
superàvit:
Es reuní dia 27 de novembre de 2017.
L’aprovació de la Llei 2/2012, de 27 de
abril,
d’estabilitat
pressupostària
i
sostenibilitat financera (LOEPSF) va suposar
per a les entitats locals de les Illes Balears
establir un important conjunt de regles de
caràcter pressupostari per aconseguir
reduir-ne el dèficit i establir un sostre
deute.

Búger: 16 de desembre de 2017
Surt: Sra. Liniu Siquier Capó
Entra: Sr. Rafel Capó Cerdá
Consell Insular de Menorca: 27 de juliol
de 2017, canvi de presidenta
presidenta
Surt: Sra. Maite Salord Ripoll
Entra: Sra. Susana Mora Humbert

Els membres de la comissió són:
Manacor: 28 d’octubre de 2017
Surt: Sr. Pedro Rosselló Cerdá
Entra: Sra. Catalina Riera Mascaró

Sr. Antoni Mir Llabrés, batle d’Alcúdia
Sr. Manolo Galán Massanet, batle d’Artà
Sr. Alfonso Rodríguez Badal, batle de
Calvià
Sr. Rafel Fernández Mallol, batle de
Capdepera
Sra. Joana Maria Gomila Lluch, batlessa de
Ciutadella
Sr. Pere Moll Triay, batle des Migjorn Gran
Sr. Virgilio Moreno Sarrió, batle d’Inca
Sr. Miquel Porquer Tugores, primer tinent
de batle de l’Ajuntament de Muro
Sr. Miquel Angel March Cerdà, batle de
Pollença
Sr. Josep Marí Ribas, batle de Sant Joan de
Sa Talaia
Sr. Joan Sastre Coll, batle de Selva
Sr. Bernadí
Vives Cardona, batle de
Llucmajor
Sra. Catalina Riera Mascaró, batlessa

Palma: 30 de juny de 2017
Surt: Sr. Jose Francisco Hila Vargas
Entra: Sr. Antoni Noguera Ortega
Sant Joan: 11 d’abril de 2017
Surt: Sr. Pablo Pascual Tovar
Entra: Sr. Francesc Mestre Estelrich
Son Servera: 10 de juny de 2017
Surt: Sra. Natàlia Troya Isern
Entra: Sr. Antoni Servera
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Fitxes comissions externes
Representant

Títol de la comissió
externa

Data

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

Comissió d’Impuls del
Turisme Sostenible

23/01/2017

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

Pla de la comissió de
l’Impuls del Turisme
Sostenible

25/01/2017

Sr. Miquel Fiol Julià.
Regidor de
l’Ajuntament de
Sencelles

Consell Assessor Serveis
Socials

30/01/2017

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

Consell Assessor de
l’Energia

20/03/2017

Sr. Bartomeu Jover
Sánchez. Batle
d’Estellencs

Consell Balear de Transports
Terrestres

12/01/2017

Sr. Bartomeu Jover
Sánchez. Batle
d’Estellencs

Consell Balear de Transports
Terrestres

15/05/2017

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

Ens Territorials de les Illes
Balears

30/05/2017

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

Consell Assessor de
l’Energia

20/06/2017

Sra. Antonia Triguero
Salamanca. Regidora de
l’Ajuntament d’Inca

Consell de Consum

29/03/2017

Sr. Juan José Ferrer
Martínez. Regidor de
l’Ajuntament de Sant
Antoni de Portmany

Consell Economia Social i
Cooperativisme

10/07/2017

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

Submesa Tècnica d’Energia i
Medi Ambient

01/08/2017

14

Núm.
d’entrada
Fitxa 29
058/2017
Fitxa 30
059/2017
Fitxa 31
117/2017
Fitxa 32
208/2017
Fitxa 33
339/2017
Fitxa 34
340/2017
Fitxa 35
390/2017
Fitxa 36
451/2017
Fitxa 37
496/2017
Fitxa 38
513/2017
Fitxa 39
597/2017
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Representant

Títol de la comissió
externa

Data

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

Mesa d’Habitatge

02/08/2017

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

Grup de treball sobre
educació i promoció de la
salut dins l’àmbit educatiu
en cadascuna de les Illes

20/09/2017

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

Comissió Impuls de Turisme
Sostenible

06/10/2017

Sra. Maria Roig
Adrover. Regidora de
l’Ajuntament de
Felanitx

Comissió Interinsular
Assessora de Comerç

04/10/2017

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

Junta Interinsular d’aigües
de Mallorca

20/11/2017

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

Comissió de coordinació
dels ens territorials de les
Illes Balears en matèria de
cooperació amb
desenvolupament

11/12/2017

Sr. Miquel Fiol Julià.
Regidor de
l’Ajuntament de
Sencelles

Consell Assessor de Serveis
Socials

17/10/2017

Sr. Miquel Fiol Julià.
Regidor de
l’Ajuntament de
Sencelles

Consell Assessor de Serveis
Socials

25/10/2017
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Núm.
d’entrada
Fitxa 40
598/2017
Fitxa 41
659/2017
Fitxa 42
700/2017
Fitxa 43
764/2017
Fitxa 44
915/2017

Fitxa 45
954/2017

Fitxa 46
969/2017
Fitxa 47
971/2017
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Visites, actes, compareixences
viatges institucionals

i

Visita a la senyora Francina Armengol
Socías, presidenta del Govern de les Illes
Balears, dia 10 de gener de 2017.

Visita
del senyor Jordi Pieitx, gerent
Ecoembes Catalunya, dia 17 de gener de
2017.
El president de la FELIB ha intervingut a la
mesa sobre finançament dels municipis de
la jornada “L’hora de les decisions”,
coorganitzada per Institut Ignasi Villalonga
d’economia i empresa i el setmanari. El
Temps. La iniciativa ha aplegat al Palau de
Congressos de València a destacats
representants dels àmbits econòmic,
empresarial, sindical, acadèmic i polític de
l’Euroregió de l’Arc Mediterrani.

Visita del senyor Robert Busquet, escriptor
“Propuesta de fusión de municipios en Illes
Balears”, dia 13 de gener de 2017.
Visita del senyor Andreu Rotger i del senyor
Bartomeu Cantallops de la Plataforma de
Finançament Just, dia 19 de gener de
2017.
Visita del senyor Antoni Fuster i la senyora
Margalida Coll de Virtual Think, dia 19 de
gener de 2017
Visita de la senyora Marta Vall-llosera, el
senyor Ignacio Salas i el senyor Joan Bauzá
del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes
Balears, dia 26 de gener de 2017.
Visita de la senyora Magdalena Amengual
de Conv-i-media, dia 23 de febrer de 2017.
Visita a la FEMP en motiu del Consejo
Territorial, dia 28 de febrer de 2017.

Joan Carles Verd, president de la FELIB i
Neus Serra, secretària general, s'han reunit
amb membres de STEI per tractar la
problemàtica de les escoletes municipals
de 0 a 3 anys, dia 4 de març de 2017
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La secretària general de la FELIB, Neus
Serra Cañellas, ha assistit a l'entrega dels
Premis d'Artesania Mallorca 2016 en una
modesta mostra de suport als artesans de
les illes, 22 de març de 2017.

Visita del senyor Jesús Sánchez de
l’Associació Balear d’Oci Nocturn, dia 29
de març de 2017.

La FELIB s’adhereix a la Declaració Illes
Intel·ligents (Smart Islands) en el Parlament
Europeu.
La secretària general de la federació, Neus
Serra, viatjà a Brusel·les en representació
dels ajuntaments de Balears per demanar
que als municipis de les illes europees es
puguin posar en pràctica projectes pilot per
una gestió eficient dels recursos. 28 de
març de 2017.

Visita a la senyora Maria Salom Coll,
Delegada del Govern de les Illes Balears,
dia 30 de març de 2017.

17

Memòria d’activitats 2017
Visita del senyor Pau Caparrós, director de
la Càtedra Ignasi Villalonga d’Economia i
Empresa, dia 19 d’abril de 2017.

Visita a la senyora Catalina Cladera,
consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears i
al senyor Pere Perelló, director general
d’Emergències del Govern de les Illes
Balears, dia 18 de maig de 2017.

Visita de la senyora Anna Moilanen,
defensora de la Ciutadania, dia 25 d’abril
de 2017.

Visita del senyor Mateu Ferrer, tècnic de la
Direcció general d’Energia i Canvi Climàtic
del Govern de les Illes Balears, dia 22 de
maig de 2017.

Visita del senyor Ernesto Bonnin, director
general ENDESA i del senyor Martí Ribas,
director comercial ENDESA, dia 4 de maig
de 2017.

Visita a la senyora Carmen Palomino,
consellera de Modernització i Funció
Pública del Govern de les Illes Balears, dia
22 de maig de 2017.

El president Joan C Verd Cirer ha participat
del Foro Vacacional per parlar del lloguer
turístic en els municipis de la Serra de
Tramuntana, dia 5 de maig de 2017.

Visita del senyor Bernat Coll, president de
PIMECO, dia 30 de maig de 2017

Visita al senyor Pere Perelló, director
general d’Emergències del Govern de les
Illes Balears, dia 30 de maig de 2017.

Visita del senyor Joan Miralles, president
d’APTUR Balears, dia 11 de maig de 2017.

Visita a la senyora Catalina Cladera,
consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears i
al senyor Pere Perelló, Director General
d’Emergències del Govern de les Illes
Balears, dia 30 de maig de 2017.
Visita a la senyora Maria Salom Coll,
delegada del Govern de les Illes Balears i al
senyor Iago Negueruela, Conseller de
18
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Treball, Comerç i Indústria del Govern de
les Illes Balears, dia 8 de juny de 2017.
El president de la FELIB, Joan Carles Verd
participa a la primera jornada de Protecció
Civil Municipal, dia 17 de juny de 2017.

Visita de la senyora Maria Becedas dia 18
de juliol de 2017.
Visita de la senyora Gloria Ferrer i Albert
Lobo de la Federació de Pares i Mares de
Mallorca, dia 1 d’agost de 2017.

Viatge a Brussel·les amb el Centre Balear
d’Europa, del 10 al 12 de juliol de 2017.

Recepció amb les Majestats al Palau de
l’Almudaina, dia 4 d’agost de 2017.
La secretària general de la FELIB Neus
Serra Cañellas mostrant el suport de tots als
catalans #NoTenimPor!, agost 2017.
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Visita del senyor Fernando Dameto,
president
Associació
Empresaris
Subministradors d’Aigua de les Illes
Balears, ASAIB, dia 26 de setembre de
2017.
Nit del Turisme 2017, dia 29 de setembre
de 2017.
La Secretaria General, Neus Serra i Pedro
Bofill, dels serveis jurídics de la FELIB,
assistiren a la reunió a l'ATB per parlar del
projecte europeu BRANDTOUR, dia 12 de
setembre de 2017.

La Secretaria General, Neus Serra assisteix
al V Parlament infantil de les Illes Balears,
dia 29 de setembre de 2017.

Reunió amb els representants del Consell
Escolar per preparar un estudi diagnòstic
sobre la tasca dels ajuntaments en
educació, dia 20 de setembre de 2017.
20
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Visita de la senyora Antònia Ponseti,
responsable departament institucional de
les Illes Balears de La Caixa, dia 30
d’octubre de 2017.
Visita de la senyora Catalina Cladera,
consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears,
dia 2 de novembre de 2017.

Visita del senyor Alfredo Barón, geòleg i
ex-cap de servei d’estudis i planificació de
la Direcció general de Recursos Hídrics del
Govern de les Illes Balears, dia 7 de
novembre de 2017.
Visita a la Fundació Carles Pi i Ferrer de
Barcelona, dia 8 de novembre de 2017.
Visita del senyor Diego Felipe Cadena,
degà del Cos Consular i Cònsol de
Colòmbia, dia 23 de novembre de 2017.
La secretària general,Neus Serra Cañellas,
assistí en representació de la FELIB a la gala
de lliurament de Premis Esports IB., 22 de
desembre de 2017.
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JORNADES 2017
2017
•

•

•

Jornada “Reunió
Reunió informativa Xylella i
els casos detectats a les Illes”.
Illes Dia 10
de febrer de 2017 a la seu de la FELIB.
Durada 2 hores. 27 participants.

•

Jornada “Adhesió a la Xarxa Balear
Film Commission”.
Commission Dia 7 de març de
2017 a la seu de la FELIB, amb
videoconferència a les altres illes.
Durada 2 hores. 17 participants.

•

Jornada “Pr
Presentació
Presentació avantprojecte
Llei d’urbanism
Dia 20 de març de
d’urbanisme”.
rbanism
2017 a la seu de la FELIB, amb
videoconferència a les altres illes.
Durada 2 hores. 48 participants.

Jornada “Dentistas sobre Ruedas”.
Dia 11 de gener de 2017 a la seu de la
FELIB. Durada 2 hores. 15 participants.

Jornada “Presentació avantprojecte
Llei d’Habitatge”. Dia 12 de gener de
2017 a la seu de la FELIB, amb
videoconferència a les altres illes.
Durada 2 hores. 21 participants.
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•

•

Jornada “Presentació Pla Insular de
Serveis de Transport Regular de
Viatgers per Carretera de Mallorca”.
Mallorca
Dia 23 de març de 2017 a la seu de la
FELIB. Durada 2 hores. 16 participants.

•

Jornada “Mediació
comunitària:
experiències municipals a l’indret de
l’Estat espanyol”.
spanyol Dia 29 de març de
2017 a la seu de la FELIB, amb
videoconferència a les altres illes.
Durada 2 hores. 11 participants.

•

Jornada ”Convocatòria d’Ajuts del
Ministeri
de
Medi
Ambient,
Agricultura i Pesca”.
Pesca Dia 10 d’abril de
2017 a la seu de la FELIB, amb
videoconferència a les altres illes.
Durada 2 hores. 45 participants.

•

Jornada
“Informació
per
a
l’acreditació i inscripció de centres
de formació amb l’objectiu d’impartir
formació per a l’ocupació”. Dia 3 de
maig de 2017, amb videoconferència a
les altres illes. Durada 2 hores. 43
participants.

•

Jornada “Mesures de seguretat,
autoritzacions
autoritzacions d’activitats i el consum
d’alcohol i drogues a les festes
populars”. Dia 6 de juny de 2017 a la

Jornada “Smart
Smart Mallorca”. Dia 24 de
març a la seu de la FELIB. Durada 2
hores. 15 participants.
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•

•

seu de la FELIB, amb videoconferència
a les altres illes. Durada 2 hores. 60
participants.

seu de la FELIB, amb videoconferència
a les altres illes. Durada 1 hora. 25
participants.

Jornada “Avantprojecte Llei de
Residus”.
Residus Dia 19 de juny de 2017 a la
24

•

Jornada “Tramitació
Tramitació d’espectacles
pirotècnics”. Dia 13 de juliol de 2017
a la seu de la FELIB, amb
videoconferència a les altres illes.
Durada 2 hores. 47 participants.

•

Jornada “ Imminent finalització del
període transitori per a l’adequació
dels sòls que no disposin de xarxa de
sanejament”.
sanejament Dia 19 de juliol de 2017
a la seu de la FELIB, amb
videoconferència a les altres illes.
Durada 1 hora. 15 participants.

•

Jornada “Demarcació de Costes”.
Costes
Dia 6 d’octubre de 2017 a la seu de la
FELIB. Durada 1 hora. 17 participants.
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pressuposts
pressuposts 2018”. Dia 2 de
novembre de 2017 a la seu de la FELIB,
amb videoconferència a les altres illes.
Durada 2 hores. 22 participants.

•

Jornada “La
La figura del AODL com a
dinamitzadors
del
territori
i
impulsors de les propostes comunes
d’actuació
a
la
Serra
de
Tramuntana”.
Dia 11 d’octubre de
Tramuntana
2017 a la seu de la FELIB. Durada 1
hora. 5 participants.

•

Jornada” Projectes de Salut Local”.
Dia 24 d’octubre de 2017 a la seu de la
FELIB, amb videoconferència a les
altres illes. Durada 2 hores. 17
participants.

•

Jornada
“Iniciativa
Iniciativa
Europea
Wifi4EU” . Dia 2 de novembre de 2017
a la seu de la FELIB, amb
videoconferència a les altres illes.
Durada 2 hores. 15 participants.

•

Jornada “Presentació
Presentació
Llei
d’activitats
i
d’a ctivitats

•

modificació
presentació
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Jornada “Crea
Crea ocupació al teu
municipi a través del talent de la
UIB”. Dia 9 de novembre de 2017 a la
seu de la FELIB, amb videoconferència
a les altres illes. Durada 2 hores. 37
participants.
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•

•

•

Jornada
“Presentació
Presentació
Rè
Rècord
Guinness
de
Reanimació
Cardiopulmonar”. Dia
13 de
desembre de 2017 a la seu de la FELIB.
Durada 2 hores. 15 participants.

•

Jornada “Revisió
Revisió anticipada del Pla
Hidrològic de les Illes Balears”. Dia
13 de desembre de 2017 a la seu de la
FELIB. Durada 2 hores. 12 participants.

Jornada “Rol
Rol estratègic dels agents
locals en la re especialització
productiva de les Balears”.
Balears” Dia 13 de
novembre de 2017 a la seu de la FELIB,
amb videoconferència a les altres illes.
Durada 2 hores. 23 participants.

Jornada “Presentació
Presentació esborrany de la
modificació de la Llei 7/2013 de 26
de novembre, de règim jurídic
d’instal·lació, accés i exercici
exercici a les
Illes Balears”.
Balears” Dia 11 de desembre de
2017 a la seu de la FELIB, amb
videoconferència a les altres illes.
Durada 2 hores. 37 participants.
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Servei de videoconferència

o Consell executiu ordinari de dia 03
de març de 2017.

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.

o Cessió a l’Institut Municipal Afers
Socials, dia 8 i 9 de març de 2017.
o Sessió II de l’Aula de Regidors: “La
gestió dels residus municipals:
Innovació i casos d’èxit”. Dia 22 de
març de 2017.

Com es pot observar en l’apartat de les
jornades, aquest servei s’ha emprat,
sobretot, per fer extensiva la formació que
es fa a la seu de la FELIB al personal de les
entitats locals de les altres illes. A més
d’aquesta formació, també s’ha emprat per
a les actuacions següents:

o Consell executiu ordinari de dia 03
d’abril de 2017.
o Cessió al Departament de Medi
Ambient del Consell de Mallorca
dia 06 d’abril de 2017.

o Cessió a la Comissió Tècnica de
Desapareguts i Fosses de les Illes
Balears, dia 11 de gener de 2017.

o Cessió
a
la
Unitat
Militar
d’Emergències, dia 04 de maig de
2017.

o Consell executiu extraordinari de
dia 01 de febrer de 2017.

o Sessió III de l’Aula de Regidors:
“Manual tècnic de comunicació
efectiva sobre residus per entitats
locals”. Dia 18 de maig de 2017.

o Cessió
a
la
Unitat
Militar
d’Emergències, dia 15 de febrer de
2017.

o Cessió a la Comissió Tècnica de
Desapareguts i Fosses de les Illes
Balears, dia 2 de juny de 2017.
o Cessió a la Comissió Balear de
Tecnologia i Comunicació, dia 21
de juny de 2017.
o Assemblea general ordinària de dia
28 de juny de 2017.
o Cessió a la Comissió Tècnica de
Desapareguts i Fosses de les Illes
Balears, dia 29 de juny de 2017.

o Sessió I de l’Aula de Regidors:
“Gestió del sistema públic local
dels serveis socials”. Dia 24 de
febrer de 2017.

o Cessió a la Comissió Tècnica de
Desapareguts i Fosses de les Illes
Balears, dia 12 de juliol de 2017.
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o Cessió a la Direcció General de
Participació i Memòria democràtica
del Govern de les Illes Balears, dia
4 de desembre de 2017.

o Cessió a la Comissió Tècnica de
Desapareguts i Fosses de les Illes
Balears, dia 02 d’agost de 2017.
o Cessió a la Comissió Tècnica de
Desapareguts i Fosses de les Illes
Balears, dia 16 d’agost de 2017.
o Cessió a la Comissió Tècnica de
Desapareguts i Fosses de les Illes
Balears, dia 06 de setembre de
2017.
o Cessió a la Comissió Tècnica de
Desapareguts i Fosses de les Illes
Balears, dia 20 de setembre de
2017.
o Sessió IV de l’Aula de Regidors:
“Disciplina Urbanística”. Dia 2
d’octubre de 2017.
o Cessió a la Comissió Tècnica de
Desapareguts i Fosses de les Illes
Balears, dia 08 de novembre de
2017.
o Cessió Mar Blava i Consell de
Mallorca, dia 30 de novembre de
2017.

o Cessió al Consell Escolar de les Illes
Balears, dia 01 de desembre de
2017.
28
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La FELIB al servei de les institucions

08.02.2017, sala de juntes. Reunió comissió
Ecodisseny. Desenvolupament Local.
10.02.2017, sala d’actes. Reunió Serveis
Socials. Secció de Prevenció comunitària.

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

13 i 14.02.2017, sala de juntes. Selecció
alumnes, Director. Medi Ambient del
Consell de Mallorca.

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

15.02.2017, sala de juntes. Reunió
Comissió Executiva. Fons Mallorquí de
Solidaritat.

Gener

15.02.2017, sala d’actes. Reunió caps de
Policies. Institut de Seguretat Pública Illes
Balears.

11.01.2017, sala de juntes. Formació
guardes refugis. Departament Medi
Ambient.

20.02.2017, sala de
Secretaries Tècnics.

11.01.2017, sala d’actes. Videoconferència
Comissió Tècnica de Desapareguts i Fosses
de les Illes Balears.

23.02.2017, sala de juntes. Jornada
Co.creative YOUTH. Medi Ambient del
Consell Insular de Mallorca.

12.01.2017, sala d’actes. Videoconferència
Direcció General Arquitectura i Habitatge,
GOIB.

24.02.2017, saló d’actes, Escolarització
infants de 3 anys. Institut d’educació
primera Infància. Conselleria Educació.

23.01.2017, sala
Secretaris Tècnics.

Març

Reserva de les sales al 2017
2017

de

juntes.

Reunió

juntes.

Reunió

02.03.2017, sala d’actes, Plenari
Consell Escolar de les Illes Balears.

del

26.01.1027,
sala
de
juntes.
Videoconferència,
projecte
europeu.
Departament de Medi Ambient.

02.03.2017,
sala
reunions
Emergències – Grup de Muntanya.

27.01.2017, sala de juntes. Presentació
sargent,
Departament
de
Desenvolupament Local.

03.03.2017, sala d’actes. Reunió del
Departament. Medi Ambient del Consell
de Mallorca.

Febrer

03.03.2017, sala d’actes, Reunió
Departament, Servei de Residus.

06.02.2017, sala
Secretaris Tècnics.

de

juntes.

Reunió

06.03.2017, sala de
Secretaries Tècnics.

07.02.2017, sala d’actes. Assemblea de
caçadors.
Departament
de
Desenvolupament Local.

juntes.

Felib,

del

Reunió

08.03.2017, sala de juntes. Comitè RSU.
Medi Ambient
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30.03.2017, sala d’actes. Consell Escolar
de Mallorca.

08.03.2017, sala de juntes. Comitè RSU.
09.03.2017, sala de juntes. Reunió servei
de residus. Medi Ambient del Consell de
Mallorca.

Abril
03.04.2017, sala de juntes. Reunió
Secretaris Tècnics, Medi Ambient Consell
de Mallorca.

10.03.2017, sala de juntes. Projecte
accessibilitat municipis. Desenvolupament
Local.

04.04.2017, sala d’actes. Sessió orientació.
Desenvolupament local del Consell de
Mallorca.

16-03.2017, sala de juntes. Comitè RCDs.
Departament de Medi Ambient.

05.04.2017, sala de juntes. Estalvi
energètic. Consell – CAIB. Departament de
desenvolupament local.

17.03.2017, sala d’actes, Formació joves
qualificats Soib. Desenvolupament Local.
17.03.2017, sala de juntes, Formació Joves
Qualificats, Soib. Desenvolupament Local.
20.03.2017, sala de
Secretaries Tècnics.
20.03.2017, sala de
Cocreative. DI Residus.

juntes.
juntes,

05.04.2017, sala de juntes, Reunió comissió
eficiencia
energía
i
disseny.
Desenvolupament local.

Reunió

05 i 10.04.2017, sala d’actes. Conferència
IRPF, Acolliments Familiars. Servei de
Menors.

Jornada

06.04.2017, sala d’actes. Videoconferència
amb LAVOLA, Medi Ambient.

23.03.2017, sala de juntes, Presentació
projecte Blue Islands amb els batles de
Calvià, Santanyí i Artà. Departament de
Projectes Europeus.

20.04.2017, sala de juntes. Reunió
desfibril·ladors. Servei de Medicina
Esportiva del Consell de Mallorca.

28.03.2017, sala de juntes. Reunió Consells
Insulars, departament de Medi Ambient.

21.04.2017,
saló
d’actes.
Reunió
Coordinació
312.
Territori
i
Infraestructures.

23.03.2017, sala de juntes, Reunió técnica
Smart Island, Modernització i Funció
Pública.

24.04.2017, sala de juntes. Reunió
Secretaries Tècniques. Medi Ambient del
Consell de Mallorca.

24.03.2017,
sala
d’actes.
Colegio
Ingenieros Técnicos Obras Públicas.
29.03.2017, sala de juntes, Reunió
accessibilitat. Desenvolupament Local.

27.04.2017, sala de juntes. Reunió amb
Direcció General de Salut Laboral.
Modernització i Funció Pública.

30.03.2017, sala d’actes. Consell de caça,
Departament de Desenvolupament Local.

28.04.2017, sala de juntes. Reunió Servei.
Medi Ambient del Consell de Mallorca.
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Reunió.

30.05.2017, Sala de juntes. Reunió
Secretaris Tècnics. Departament de
Desenvolupament Local CIM.

04.05.2017, sala de juntes. Reunió grup de
treball d’emergències. Direcció General de
cooperació.

30.05.2017, sala de juntes. Reunió del
servei. Departament de Medi Ambient.

28.04.2017, sala de juntes.
Acolliments Familiars. IMAS.

Maig

30 i 31.05.2017. sala d’actes. Jornada de
participació per creació del Pla Director
Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears.
Territori i Infraestructures. Consell de
Mallorca.

05..05.2017, sala de juntes. Reunió
Secretaries Tècniques. Medi Ambient del
Consell de Mallorca.
10.05.2017,
sala
d’actes,
Executiva. Fons Mallorquí.

Comissió

Juny
01.06.2017, sala de juntes. Reunió
Comissió de Vestuari. Departament de
Cooperació Local.

12.05.2017, sala d’actes. Reunions amb les
associacions de Gent Gran. Participació
ciutadana i presidència. Consell de
Mallorca.

02.06.2017, sala d’actes, Direcció Insular
d’Infraestructures
Mobilitat.
Seminari
organitzat per la FEMP seguretat vial.

12.05.2017, sala de juntes. Reunió
sergents.
Departament
de
desenvolupament local. Consell de
Mallorca.

02.06.2017, sala d’actes. Videoconferència
Comissió Tècnica de Desapareguts i Fosses
de les Illes Balears

16.05,2017, sala de juntes, Reunió
Preparació oposició Sóller. Departament
de Desenvolupament Local.
17.05.2017, sala de juntes.
informativa. Consell de Mallorca.

06.06.2017, sala de juntes. Reunió edificis.
Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca.

Xerrada

07.06.2017, saló d’actes. Realització
examen d’un Curs. Modernització i Funció
Pública. Servei de Formació CIM.

19.05.2017, sala d’actes. Reunió Post 312.
Territori i Infraestructures.

13.06.2017, sala de juntes. Curs.
Departament de Modernització i Funció
Pública del Consell de Mallorca.

22.05.2017, sala de juntes. Reunió
Secretaries Tècniques. Medi Ambient del
Consell de Mallorca.

19.06.2017, sala de juntes. Reunió
Secretaries Tècniques. Medi Ambient del
Consell de Mallorca.

25.05.2017, sala de juntes, Reunió Projecte
Europeu. Departament de Medi Ambient,
del Consell de Mallorca.

19.06.2017, sala d’actes. Departament de
Residus, Explicar la nova Llei de Residus.
GOIB.

26.05.2017, sala d’actes. Reunió general.
Departament de Drogodependències.
Imas del Consell de Mallorca.
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20.06.2017, sala de juntes. Comissió
Ecodisseny. Desenvolupament Local del
Consell de Mallorca.

17.07.2017, Curs oruxmaps. Servei de
caça. Desenvolupament Local.
20.07.2017, saló d’actes. Reunió amb
entitats en el marc de la fase de
participació ciutadana de l’elaboració del
PIAT. Direcció Insular de Territori.

22.06.2017, sala de juntes. Reunió d’equip.
Menors i Família (IMAS). Secció de Llevant.
26.06.2017, sala d’actes. Reunió general.
Servei d’atenció a les Drogodependències.
IMAS.

21.07.2017, saló d’actes. II Comissió
Assessora Smart Mallorca. Modernització i
Funció Pública. Consell de Mallorca.

26.06.2017, sala de juntes, Reunió de
treball del Pla d’Intervenció en àmbits
Turístics. Departament de Territori i
Infraestructures (CIM).

27.07.2017, sala de juntes. Reunió
Executiva. Gerència. Fons Mallorquí.
31.07.2017, sala de juntes. Reunió
Secretaries Tècniques. Medi Ambient del
Consell de Mallorca.

26,28,30.06.2017 , sala d’actes. Curs Pla de
Formació. IMAS.
29.06.2017, sala d’actes. Curs Pla de
Formació Imas 2017. Departament de
Formació.

Agost
02.08.2017, sala d’actes. Videoconferència
Comissió Tècnica de Desapareguts i Fosses
de les Illes Balears.

29.06.2017, sala d’actes. Videoconferència
Comissió Tècnica de Desapareguts i Fosses
de les Illes Balears.

11.08.2017, sala d’actes. Junta General.
Administració Consorci Tic.

Juliol

16.08.2017, sala d’actes. Reunió comissió
técnica Desapareguts i Fosses. GOIB.

03.07.2017, sala de juntes. Reunió
Secretaries Tècniques. Medi Ambient del
Consell de Mallorca.

16.08.2017, sala d’actes. Videoconferència
Comissió Tècnica de Desapareguts i Fosses
de les Illes Balears.

05.07.2017, sala de juntes. Reunió Registre
General. Modernització i Funció Pública.
Consell de Mallorca.

17.08.2017, sala de juntes. Presentació
Aodl, Projectes Soib. Desenvolupament
Local del Consell de Mallorca.

06.07.2017, sala de juntes. Curs Maneig
Rifle. Desenvolupament Local del Consell
de Mallorca.

Setembre
06.09.2017, sala d’actes. Reunió comissió
tècnica Desapareguts i Fosses. GOIB.

12.07.2017, sala d’actes. Videoconferència
Comissió Tècnica de Desapareguts i Fosses
de les Illes Balears.

06.09.2017, sala de juntes. Reunió de la
Comissió Executiva. Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació.

17.07.2017, sala de juntes. Reunió
Secretaries Tècniques. Medi Ambient del
Consell de Mallorca.

06.09.2017, sala d’actes. Videoconferència
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Comissió Tècnica de Desapareguts i Fosses
de les Illes Balears.

06.10.2017, sala de juntes. Entrevistes
Visibles. Desenvolupament Local del
Consell de Mallorca.

07.09.2017, sala de juntes. Reunió Serveis
Residus. Medi Ambient del Consell de
Mallorca.

9 i 10.10.2017, sala d’actes, Formació.
Recursos Humans. IMAS.
09.10.2017,
sala
d’actes.
Comissió
Sectorial
RLLT.
Departament
de
Desenvolupament Local. Consell de
Mallorca.

12.09.2017, sala de juntes. Mesa de
Contractació. Consorci Tic Mallorca.
13.09.2017, sala de juntes. Reunió
Cooperació Local. Consell de Mallorca.

09.10.2017, sala de juntes. Reunió
Comissió directiva Consell de Mallorca.

19.09.2017, sala de juntes. Mesa de
Contractació. Presidència TIC.

11.10.2017, sala de juntes. Estudi de
l’agenda comunitària pel web corporatiu.

20.09.2017, sala d’actes. Videoconferència
Comissió Tècnica de Desapareguts i Fosses
de les Illes Balears.

16.10.2017, sala d’actes. Presentació
Visibles.
Departament
de
Desenvolupament Local.

22.09.2017, sala d’actes. Jornades de
Bones Pràctiques en Consum Responsable
a les Administracions. Fundació Deixalles.

16.10.2017, sala de juntes. Reunió gestió
de residus. Medi Ambient del Consell de
Mallorca.

26.09.2017, sala de juntes. Reunió Llei de
Bombers amb els 4 Consells. Departament
de Desenvolupament Local.

17.10.2017, saló d’actes. Curs Formació.
Acolliment Familiar. IMAS.

29.09.2017, sala de juntes. Entrevistes
Soib. Departament de Desenvolupament
Local.

17.10.2017, sala de juntes. Monogràfic
quadrats
2018.
Departament
de
Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca.

29.09.2017, sala d’actes. Curs Gestor
Energètic. Sessió presencial. Departament
de Desenvolupament Local.

17 i 18,10.2017, sala d’actes. Reunions.
Departament de Cultura, Patrimoni i
Esports, del Consell de Mallorca.
20.10.2017, sala de juntes. Comitè tècnic
PDSGRUM. Medi Ambient del Consell de
Mallorca.

Octubre
02.10.2017, sala de juntes. Selecció
Visibles 2017. Desenvolupament Local del
Consell de Mallorca.
3.4. i 5.10.2017, sala d’actes. Curs formació
voluntariat. Departament de Dependència.

20.10.2017, sala d’actes. Presentació
visibles 2017. Desenvolupament Local del
Consell de Mallorca.

3.4. i 5.10.2015, sala de juntes. Entrevistes
Soib. Departament de Desenvolupament
Local.

23.10.2017, sala d’actes. Reunió per
videoconferència de caps de Policia Local.
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23.10.2017, sala interior Felib. Reunió
Secció Desenvolupament Informàtica.

historicoindustrial.
Departament
Patrimoni, del Consell de Mallorca.

de

24.10.2017,
sala
de
juntes.
D.I.
Emergències.
Departament
de
Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca.

07.11.2017, sala de juntes. Comitè tècnic
RCD’s. Medi Ambient del Consell de
Mallorca.
07.11.2017, sala d’ actes. Jornada Síndics
Locals de Balears.

27.10.2017, sala d’actes. Junta de Govern i
Junta General. Presidència del Consorci
Tic Mallorca.

08.11.2017, sala d’actes. Videoconferència
Comissió Tècnica de Desapareguts i Fosses
de les Illes Balears.

27.10.2017, sala de juntes. Reunió
Cocreativ. Medi Ambient del Consell de
Mallorca.

09.11.2017, sala de juntes. Projecte
recursos humans (IMAS). Departament de
Desenvolupament Local. Consell de
Mallorca.

30.10.2017, sala de juntes. D.I. Joventut.
Departament de Desenvolupament Local
del Consell de Mallorca.

10.11.2018, sala de juntes. Mesa
Contractació. Servei d’Informàtica del
Consell de Mallorca.

30.10.2017, sala de juntes. Projecte
europeu Emblemàtic. Medi Ambient del
Consell de Mallorca.

13,14,15,16,20,21,22,23.11.2017,
sala
d’actes. Curs Formació, Acolliment
Familiar. IMAS.

30 i 31.10.2017, salo d’actes. Curs treball
en pedra de marès Modernització i Funció
Pública. Servei de Formació del CIM.

Novembre

15.11.2018, sala d’actes. Curso Auditoria
de Cuentas. Departament de Carreteres.

02.11.2017, sala d’actes, Proposta reunió
presentació de la modificació Llei
d’activitats.
Conselleria
Hisenda
i
Administracions Públiques del GOIB.

17.11.2017, sala d’actes. Jornada “Llengua
i Administració” Direcció General de
Política Lingüística.
20.11.2017, sala de juntes. Reunió
Comissió directiva Consell de Mallorca.

06.11.2017, sala d’actes. III Comissió
Assessora Smart Mallorca. Modernització i
Funció Pública. Consell de Mallorca.

20.11.2017, sala d’actes i sala de juntes. III
Comissió assessora Smart Mallorca.
Modernització i Funció Pública.

06.11.2017, sala de juntes. Reunió
Comissió directiva Consell de Mallorca.

20.11.2017, sala de juntes. Reunions
entrevistes. Modernització i Funció Pública.

6 i 7,11.2017, sala de juntes. Sessions
teòriques de prevenció de riscos laborals
del curs de formació de Treballs en alçada
i espais confinats per a la restauració
d’elements
del
patrimoni

21.11.2017, sala d’actes. Reunió sobre el
Pla de Participació del Pla Territorial de
Mallorca.
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22.11.2017, sala d’actes. Reunió sobre el
Pla de Participació del Pla Territorial de
Mallorca. Departament de Territori i
Infraestructures (CIM).

12.12.2017, sala de juntes. Reunió Serveis
de Residus. Medi Ambient del Consell de
Mallorca.
12.12.2017, sala de juntes. Programa
Leader. Departament de desenvolupament
local. Consell de Mallorca.

22.23 i 24-11.2017, sala d’actes. Curs Pla
Formació IMAS. Selecció i Formació. IMAS.
24.11.2018, sala de juntes. Reunió Tècnica
funcionalitat caràcter.

12.12.2017, sala de juntes. Mesa de
Residus. Medi Ambient del Consell de
Mallorca.

27.11.2017, sala de juntes. Comissió de
seguiment de centres. Direcció de Menors
i Familia. IMAS.

12.12.2017, sala de juntes. Deo.
Modernització i Funció Pública. Consell de
Mallorca.

27.11.2017, sala interior Felib, Entrevistes
Joves. Desenvolupament Local.

13.12.2017, sala d’actes. Reunió Projectes
Europeus. Emblemàtic. Medi Ambient del
Consell de Mallorca.

28.11.2017, sala de juntes, entrevistes
joves. Desenvolupament Local.

13.12.2017,
sala
d’actes.
Reunió
Informativa sobre el Pla Hidrològic als
batles de l’Illa de Mallorca.

28.11.2017, sala de juntes, Assemblea
afiliats. Secció Sindical de la Cgt al Consell
de Mallorca.

13.12.2017, sala de juntes. Mesa de
Residus. Medi Ambient del Consell de
Mallorca.

30.11.2017. sala de juntes, Formació. Curs
reciclatge DESA. Consell Insular de
Mallorca.

14.12.2017,sala d’actes. Reunió. Dir. Gral
Memòria Democràtica.

30.11.2017, sala d’actes Videoconferència.
Mar Blava i Consell de Mallorca,

18.12.2017, sala de juntes. Reunió
Comissió directiva Consell de Mallorca.

Desembre
01.12.2017, sala de
Mecànic Inspector.

juntes.

Tribunal

18. al 22.12.2017 i del 27 al 29.12.2017.
sala interior Felib. Formació joves
qualificats. Dep. desenvolupament local

04.12.2017, sala de juntes. Reunió
Comissió directiva Consell de Mallorca.
04.12.2017, sala d’actes. Jornades Lewi de
Voluntariat d’en Pablo Benlloc.DG.
Participació i Memòria Democràtica.

20.12.2017.sala de juntes. Reunió Joves
Qualificats.
Departament
de
Desenvolupament Local. Consell de
Mallorca.

04.12.2017, sala d’actes. Videoconferència
Comissió Tècnica de Desapareguts i Fosses
de les Illes Balears.

20 i 21.12.2017,sala de juntes. Selecció
projecte mixt ocupació i formació. Medi
Ambient del Consell de Mallorca
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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 de l’objecte social de la Federació.
Per altra banda, la FELIB és una associació sense finalitat lucrativa regulada a 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 de 1990. No té com cap finalitat d’obtenir guanys
amb la seva activitat, sinó, precisament, desenvolupar aquesta activitat en benefici dels
seus 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, de l’impost sobre el valor afegit i de la retenció dels
rendiments del capital mobiliari.
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.
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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 2017
2017
L’article 20 dels Estatuts de l’entitat atribueixen la competència per aprovar el
pressupost a l’Assemblea General. D’acord amb això, el 9 de juny es va aprovar la
proposta del pressupost general de l’any 2017, tot i que es venia aplicant de forma
provisional, com cada any, des de l’1 de gener.
El pressupost anual preveu la quantificació monetària d’ingressos i despeses que
generarà el programa d’actuacions previst en l’exercici econòmic. La presentació del
pressupost 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.
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 del 2017 suma 508.535,34 euros,
euros que suposa l’increment del 16%
respecte al 2016 per mor del Pla de Formació 2017.
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 anys.
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EVOLUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 20112011-2017
800.000,00
700.000,00

717.236,63

600.000,00
500.000,00

488.902,05
449.737,11 436.021,24

447.237,11 437.210,00

508.535,34

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 Any 2017

Capítol d’ingressos pressupostats
Per fer una planificació econòmica correcta és important fer una previsió dels ingressos
que s’estima que es generaran o que s’espera tenir. Per cobrir les despeses detallades
abans, es necessitarà del capítol dels ingressos i 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 se n’ha notificat l’aprovació. La transferència que
s’ha sol·licitat al Govern autonòmic és de 200.000,00 euros, l’import del qual és el
mateix que de l’any passat. Tot i que s’ha demanat la possibilitat d’incrementar-lo, la
quantitat que s’ha pressupostat és l’import de referència de l’any passat. Aquesta
subvenció es destinarà a complir les finalitats que estableixen els Estatuts de la
Federació.
Per altra part, la proposta del pressupost preveu, a diferència de l’any passat, la
subvenció a l’EBAP per desenvolupar el Pla de formació contínua a proposta de la
Comissió Paritària de Formació per a l’Ocupació de l’AdministracilLocal de la CAIB.
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Quant a les quotes ordinàries dels associats, suposen el 43 % i van en funció del
nombre d’habitants del municipi. L’article 49 dels nostres estatuts socials possibilita
actualitzar-les anualment, es va acordar no modificar-les donat que les aportacions
s’havien augmentat l’any passat.

Estatuts FELIB (article 18)
Municipis de < 2.500 habitants
Municipis de 2.500 a 4.999
habitants
Municipis de 5.000 a 9.999
habitants
Municipis de 10.000 a 19.999
hab.
Municipis de 20.000 a 49.999
hab.
Municipis de > 50.000 habitants

Nombre
de vots
3 vots

700,00

5 vots

1.100,00

10 vots

2.100,00

20 vots

4.100,00

30 vots
50 vots
50 vots

Cada consell insular

Quota anual
2017

6.200,00
10.500,00
10.500,00

Cal destacar que la partida Altres ingressos segueix oberta per a lloguer d’espais i del
servei de videoconferència, tot i que està a zero i, de moment, no es preveu amb
exactitud que es generin aquests ingressos.
A continuació es mostra, de forma gràfica, la distribució percentual dels ingressos
anuals per al 2017.
EXERCICI 2017. DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
PRESSUPOSTATS ORDINARIS
Ajut Pla
Formació
Contínua;
17,0%

Subvenció
Govern IB;
39,3%

Ingressos
financers; 0,1%

Quotes
membres
associats;
42,9%

Altres
subvencions;
0,5%
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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. Inclou
les despeses de retribucions al personal i les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec
de l’empresa per un total dels 8 llocs de treball de la plantilla.
D’acord amb la pròrroga dels pressupostos generals de l’Estat per al 2016, no s’ha
aplicat increment a les retribucions del personal respecte a les vigents al 31 de
desembre del 2016. La plantilla de treballadors actualitzada no ha variat respecte a
l’any anterior.
Cal destacar que les retribucions del Departament de Formació s’ha imputat
íntegrament com a despeses generals i de suport a la gestió del Pla de formació
contínua i això suposa una minva en l’epígraf Despeses Personal Laboral (26.411,70
euros).
D’altra banda, s’han pressupostat algunes despeses que no figuraven en l’exercici
anterior o la dotació era reduïda.
- Jornades formatives (les despeses derivades de l’Aula de Regidors).
- Subministraments (inclou el servei de videoconferència).
- Estudis i treballs tècnics (inclou una nova edició de la Guia pràctica per a regidors).
- Assessorament (despeses derivades de la Central de Contractació i de la
Comunicació).
-Inversió immobilitzat (s’ha previst renovar els equips informàtics que han quedat
totalment obsolets).
Vegeu el gràfic següent que mostra el percentatge de distribució pressupostària de
les despeses ordinàries.
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Execució del pressupost el 31/12/2017
31/12/2017
D’acord amb els estatuts socials, és el Consell Executiu que ha d’acomplir la resolució
de l’Assemblea General ordinària quant a l’execució del pressupost aprovat per a
l’exercici 2017. L’execució del pressupost comença l’1 de gener i acaba el 31
desembre de cada any.
Així, una vegada tancat l’exercici econòmic, serà la propera Assemblea General
(d’acord amb els estatuts socials s’ha de celebrar dins el primer semestre del 2018)
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:
 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 del 19
d’abril de 2017 de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per la qual
es concedeix una subvenció per a l’any 2017).
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 3.025,00 euros és la subvenció concedida per editar un miler d’exemplars del
manual titulat Municipis transparents, municipis democràtics: guia pràctica per a la

implementació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, a les entitats locals de les
Illes Balears (Resolució de 31 d’octubre de 2017 de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques).
 86.835,34 euros és el finançament del conveni de col·laboració signat el 16 de juny
de 2017 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 2017, en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les
administracions públiques, de 19 de juliol de 2013. Es va justificar davant l’EBAP
en temps i forma abans del 10 de desembre de 2017 complint els termes establerts
en el conveni.
La partida d’ingressos corresponent a les quotes del 2017 ha reportat 218.200,00
euros —42,8 % dels ingressos totals executats.
Els ingressos financers sumen 61,97 euros —0,01 % dels ingressos totals executats—
que han anat minvant molt per la menor rendibilitat del compte corrent i la reducció
del tipus d’interès.
Si comparam les dades pressupostades inicialment del capítol d’ingressos amb
l’execució, podem concloure que les desviacions són pràcticament inexistents.
Desviacions de les despeses executades
Quant al capítol de despeses generals, s’ha seguit un control de les diferents partides.
Els estalvis més destacables apareixen als epígrafs Assessorament extern, Jornades

informatives i Aula de regidors i Central de contractació. També, les Despeses de
personal s’han retallat ja que les retribucions del personal del Departament de
Formació s’han imputat al Pla de formació contínua i un treballador s’ha acollit a una
reducció parcial de la jornada laboral a partir del mes de novembre.
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Cal destacar les desviacions a l’alça entre el pressupost i la despesa real d’alguns
epígrafs, el percentatge de les quals és alt, però que traduït amb valors absoluts
suposen petits increments: els Desplaçaments (inclou el Consell Executiu de la FELIB
fet a Sant Lluís-Menorca el 20/10/17), l’Aprovisionament d’oficina (inclou el
manteniment de la fotocopiadora multifuncional Canon, el contracte del qual acaba a
final d’any i s’ha de renegociar el canvi d’equip i el preu per còpia) i la Guia pràctica

per a regidors (inclou l’edició de la darrera guia publicada per la FELIB i que s’ha
cobert, en part ,mitjançant un ajut del Govern destinat a aquesta finalitat).
La partida de Manteniment i reparacions ha augmentat significativament els darrers
anys per la conservació i el manteniment de la seu social. Cal tenir en compte que s’ha
inclòs la partida d’Inversions en el pressupost general ja que l’immobilitzat s’ha
depreciat pel seu funcionament, ús, desgast o ha acabat la seva vida útil. Durant el
2017 s’ha fet una inversió imprescindible en equips informàtics que tindran una
vigència de més d’1 any (detallat en l’inventari). També, el Consell Executiu de
7/09/2017 va aprovar el canvi de la imatge corporativa de la FELIB, que ha implicat la
retolació del nou logotip a la seu social i el registre de la nova marca a l’Oficina
Espanyola de Patents i Marques.
També, el pressupost derivat del Pla de formació té les despeses executades superiors
als ingressos en 22.322,05 euros. S’inclouen no només les despeses directament
aplicables al Pla, sinó també les despeses generals de personal i de suport a la gestió
formativa.
Diferència entre ingressos liquidats i despeses executades
La diferència entre els ingressos generals i les despeses generals executades a 31 de
desembre del 2017 és de -4.419,30 euros, que es cobreix amb els superàvits
econòmics anteriors.
Finalment, si aplicam les correccions tècniques obligatòries (s’ha de computar
anualment la pèrdua de valor corresponent amb l’Amortització comptable i el Fons de
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reversió) el resultat pressupostari es rebaixarà, encara que aquesta despesa no
suposarà, en cap cas, una sortida de diners.
No obstant això, es treballa per revertir la situació. Tot i que s’ha aconseguit l’objectiu
proposat, cal finançament per dur a terme projectes concrets. En tot cas, es pot
garantir que es disposa dels recursos econòmics necessaris per cobrir el funcionament
i les activitats en el present i en el futur.
Val a dir que el pla de tresoreria permet evitar sorpreses i garantir que es disposa dels
doblers necessaris per fer front als pagaments. Es pot concloure que no hi ha
problemes de tresoreria i la situació de liquiditat és positiva. Així, la Federació ha
mantingut el període mitjà de pagament amb els creditors per prestacions de serveis
substancialment inferior al que regula la normativa vigent.
En conseqüència, la diferència pressupostària final no afecta substancialment el bon
funcionament ni la tresoreria de la Federació. En tot cas, només afectaria, a llarg
termini, i a l’hora de lliurar, si escau, la seu social a la propietat.
A continuació, es mostra el quadre amb el detall de les partides que formen el
pressupost 2017, la liquidació corresponent el 31 de desembre del 2017 i les dades
comparatives en relació amb el pressupost 2016 que es transcriu a continuació.
També, la redacció dels comptes anuals de la FELIB reflectirà l’excedent comptable
final (sumatori entre el resultat pressupostari total i l’import de les inversions
efectuades) que passarà a formar part del net patrimonial (- 35.244,13 euros).
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EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS

Pressupost
2016

Ingressos generals

Execució
Pressupost
31-12-2017

Pressupost
2017

Percentatge

437.210,00

421.700,00

420.286,97

99,7%

Quotes ens associats

218.200,00

218.200,00

217.200,00

99%

Subvenció Govern Illes Balears

200.000,00

200.000,00

200.000,00

100%

Altres subvencions

5.000,00

3.000,00

3.025,00

100,8%

Ingressos financers

3.000,00

500,00

61,97

12,4%

Altres ingressos

2.500,00

0

0

0%

Ingressos per cessió aules i
videoconferència
Inscripcions sessions formatives

0
0
8.510,00

0

0

0%

437.210,00

421.700,00

420.286,97

99,7%

Ingressos Pla
Pla formació

0

86.835,34

86.835,34

Subvenció EBAP

0

86.835,34

86.835,34

437.210,00

508.535,34

507.122,31

Ingressos excepcionals

Total
i ngressos generals

Total ingressos
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Execució del pressupost de
despeses

Despeses generals
Despeses personal laboral
Retribucions del personal
Seguretat Social a càrrec de l’empresa

Pressupost
2016

437.210,00

Pressupost
2017

Execució
31-12-2017

Percentatge

421.700,00

424
424.706,
706,27

100,7
100, 7%
98,3%

360.860,00

331.500,00

325.978,68

275.860,00
85.000,00

246.000,00
85.500,00

242.641,55
83.337,13

Assessorament professional
Prevenció riscs i assessorament laboral
Equipament jurídic i assessorament extern
Tecnologia i Comunicació Mallorca
Disseny i renovació web FELIB

16.100,00

20.155,00

16.408,25

4.500,00
100,00
6.500,00
5.000,00

4.400,00
8.850,00
6.505,00
400,00

4.042,13
5.949,00
6.417,12
0

Comunicació i RP
Subscripció premsa i diaris

1.600,00

1.500,00

1.486,04

1.600,00

1.500,00

1.486,04

Despeses representació
Indemnització C. Executiu i C. Permanent
Indemnització C. Externes i visites
Indemnització Comissions internes
Desplaçaments:

24.400,00
14.000,00
5.000,00
400,00
5.000,00

21.060,00
7.360,00
5.500,00
100,00
8.100,00

23.876,12
7.200,00
5.280,00
0
10.871,04

-Assemblea General i C. Executiu (inclou Menorca 20.10.17)

99,1%
113,4%

5.547,65

-Visites, Federacions Territorials i Comissions Externes

5.323,39

Altres despeses

525,08

Jornades form. i Aula
Aula regidors

81,4%

4.970,00

2.000,00

Material oficina
Màquina aigua
Correspondència
Fotocopiadora multifuncional Canon

6.000,00

7.000,00

Subministraments

12.180,00

Telefonia
Servei de Videoconferència

4.500,00
7.680,00

Estudis i treballs tècnics - Guia pràctica de
regidors

7.500,00

3.000,00

5.776,56

192,6%

Central de contractació

-

7.280,00

5.459,52

75%

Altres despeses

100,00

100,00

175,53

175,5%

reparacions immobilitzat

500,00

500,00

2.157,49

431,5%

Equipaments informàtics, registre oficial i
retolació nou logotip

3.000,00

13.305,00

16.220,14

121,9%

Total despeses generals

437.210,00

421.700,00

424.706,27

100,7%

Diferència

0,00

0,00

-4.419,30

Despeses Pla formació

0,00

86.835,34

109.157,39

Aprovisionament oficina

Inversió immobilitzat

14.300,00

1.483,19

74,2%

10.908,58
3.575,24
855,53
1.161,28
5.316,53

14.776,17

155,8%

103,3%

6.112,57
8.663,60

Despeses generals i personal
Despeses de les accions formatives

125,7%

26.454,39
82.703,00

Correccions tècniques

21.350,00

24.150,00

23.017,53

Amortització immobilitzat
Fons de reversió (obres seu social)

9.700,00
11.650,00

12.500,00
11.650,00

11.393,15
11.624,38

Total inclou correccions

458.560,00

532.685,34

556
55 6. 881,
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Pla de formació contínua
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Introducció
El Pla de formació contínua que la FELIB elabora cada any va dirigit al personal al
servei de l’Administració local. Les necessitats formatives es detecten a partir de les
novetats normatives i legislatives que es produeixien així com les necessitats que
ens comuniquen les entitats a les quals dirigim la nostra formació: ajuntaments i
consells. Des de 1995 oferim una sèrie d’accions formatives amb la finalitat de posar
a disposició de tothom, una eina que permeti ampliar els coneixements en tots els
camps de l’Administració local.
L’objectiu del PFC es contribuir a la modernització de l’Administració local i millorar
els serveis que es donen a la ciutadania.
Mitjançant aquesta formació, el que volem és actualitzar el personal de
l’Admisnitració local a les noves normatives, que tenen una dinàmica constant.
Intentam avançar en una formació de qualitat i especialitzada, ens proposam
aconseguir la major qualitat per als nostres cursos, amb la millora contínua de la
gestió i la recerca dels millors professionals, així com utilitzant les metodologies
didàctiques mes avançades i còmodes per als nostres usuaris.
Tots els empleats públics locals han tengut accés als cursos de la FELIB, amb
independència de la seva relació laboral o el nivell del lloc de feina. Tots els nostres
cursos del PFC són gratuïts. El criteri de selecció principal dels assistents es la relació
entre les seves funcions i el curs. Un altre dels criteris és intentar que hi hagi alumnes
de totes les entitats locals i també tenen prioritat els qui no han fet cap curs amb la
FELIB. Volem, d’aquesta forma, donar l’oportunitat a tothom a l’hora de fer el cursos.
Som conscients de la necessitat d'adaptació i d'actualització professional als
processos de canvis tecnològics i d'evolució legislativa, cosa que contribueix a
convertir l'Administració local en una administració més competitiva, eficaç i
dinàmica, amb el convenciment que repercutirà en una prestació millor del servei
públic als nostres ciutadans.
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L’any 2017 hem volgut fer formació per als empleats de les brigades municipals, ja
que creim que és un col·lectiu oblidat, en certa manera, quant a formació.
Sens dubte la inversió feta en la formació constitueix una de les vies possibles més
bones per modernitzar i especialitzae la nostra administració. Fidels a aquesta
filosofia, les accions formatives que presentam volen atendre les demandes de la
ciutadania en les condicions més bones possibles.
Per dur a terme aquest procés, la Federació d’Entitats Locals dels Illes Balears
compta

amb

la

col·laboració

de

les

principals

organitzacions

representatives a l'Administració local (UGT-FSP, CC.OO i CSI-CSIF).
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Cursos PFC 2017
2017
Cursos realitzats
Presencials

15

En línia

11
Total

26

 Cursos presencials
Comunicar per liderar
Durada: 20 hores
Lloc: Sala d’actes de la FELIB
Professor: Maria Celeste Marandola
Contingut:
Comunicació: receptor emissor, canal codi, missatge.
Estil de comunicació: assertiu, passiu, agressiu.
Responsabilitat de la meva comunicació: control directe, indirecte.
Com motivar els nostres equips a través de la comunicació.
Estratègies per liderar.
Conducció nivell I (2 edicions)
Durada: 20 hores
Lloc: Palma
Professor: AiP Driving Experience
Contingut:
Contingut teòric:
Explicació dels elements de seguretat (passiva i activa)
Coneixements del sistema ABS
Coneixements del sistema ESP
Col·locació a l'interior del vehicle
Coneixement dels conceptes tècnics d'adherència, repartiment de pesos...
Coneixement teòric de la traçada correcta de corbes
Contingut pràctic:
Coneixement de com col·locar-se a l'interior del vehicle
Posició de mans i peus a l'hora de conduir
Realització de maniobres de zig-zag, posant en pràctica l'anterior.
Realització de la maniobra de frenada amb els sistema d'ABS i el tradicional, en
diferents tipus de condicions de la calçada tant seca com mullada, utilitzant via
especial d'efecte d'hidroplanatge.
Realització de 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
Utilització del circuit per al correcte traçat de corbes, a més de posar en pràctica tots
els conceptes apresos
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Conducció policial nivell II - Defensiva (2 edicions)
Durada: 20 hores
Lloc: Palma
Professora: AiP Driving Experience
Contingut:
Continguts teòrics:
Repasso nivell 1.
Traçat de corbes (nivell 2).
Seguretat activa (nivell 2).
Conducció sobre asfalt mullat, neu i gel, amb vent i de nit.
Problemes dels pneumàtics.
Tècniques de conducció defensiva.
Continguts pràctics:
Posicionament al volant.
Avaluació i correcció de conducció. Traçat de corbes (nivell 2).
Eslàlom (nivell 2).
Defensa d'atac lateral.
Obertura de barricades.
Maniobres combinades.
Introducció de cans detectors a unitats canines policials
Durada: 20 hores
Lloc: Palma, sala d’actes de la FELIB
Professors: 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...)
 Cursos per a brigades municipals
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Manteniment de jardins i zones verdes, detecció, tractament i mostres de la
“xylella fastidiosa”
fastidiosa ”
Durada: 20 hores
Lloc: Sa Pobla
Professorat: CIFPJoan Taix. Centre Integrat de Formació Professional.
Contingut:
Concepte i característiques general de malalties i plagues:
Definicions
Metodologia
Tècniques utilitzades
Legislació
Dosis recomanades
Toxicologia
Nivell exposició de l'operari
Residus dels productes fitosanitaris per la salut
Intoxicacions
Mesures preventives i de protecció
Detecció i tractament de mostres de la "Xylella fastidiosa".
Nivell bàsic d’usuari professional de productes
productes fitosanitaris, per brigades
municipals
Durada: 25 hores
Lloc: Sa Pobla
Professorat: CIFP Joan Taix. Centre Integrat de Formació Professional
Contingut:
Els principis bàsics de l'aplicació de fitosanitaris.
Control de plagues i malalties.
Neteja, manteniment i revisió dels equips.
Perills dels productes fitosanitaris i dels seus residus.
Riscos derivats de la utilització, intoxicacions i altres afectes per la salut.
Mesures preventives i de protecció per la utilització d'aquests productes.
Protecció del medi ambient i eliminació dels envasos buits (normativa específica).
Interpretació etiquetatge (FDS).
Infraccions i sancions.
Formació d’operador de plataformes elevadores mòbils per personal (PEMP).
Categories DA I 3B (3 edicions)
Durada: 20 hores
Lloc: Mallorca, Menorca i Eivissa
Professorat: Fundación Laboral de la Construcción (FLC)
Contingut:
Un. 1 Formació teòrica:
Normativa referent a l'ús d'aquests equips de treball.
Classificació i tipus de PEMP. Característica i descripcions de les PEMP de tipus 3A
i 3B.
Aplicacions.
Seguretat abans de l'engegada de l'equip.
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Lloc de comandament.
Entorn de treball.
Anivellació.
Principals perills i factors de risc.
Mesures de protecció i prevenció.
Normes de seguretat deguda a altres riscos.
Engegada.
Normes específiques de seguretat durant l'ús.
Normes de seguretat una vegada finalitzats els treballeu-vos.
Equips de protecció individual.
Manteniment.
Revisions.
Un. 2 formació pràctica
Introducció a la màquina.
Reconeixement de l'entorn i senyalització de la zona de treball.
Reconeixement visual perimetral de la màquina.
Components principals: identificació i funció.
Comprovacions i inspecció prèvia a l'ús d'acord al manual d'instruccions del
fabricador.
Engegada i parada de la màquina.
Procediments correctes d'operació de cadascuna de les funcions de seguretat.
Maniobrabilitat de la màquina en circuit de pràctiques.
Rescat i procediments de baixada d'emergència.
Procediment adeqüeu per estacionar la màquina en la seva posició de transport.
PRL per a treballs de lampisteria
Durada: 20 hores
Lloc: Sala FELIB. Palma
Professorat: 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.
PRL per a treballs d’electricitat
Durada: 20 hores
Lloc: Sala FELIB. Palma
Professorat: 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.
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6. Primers auxilis i mides de emergència.
7. Drets i obligacions.
PRL per a treballs de neteja
Durada: 20 hores
Lloc: Sala FELIB. Palma
Professorat: Fundación Laboral de la Construcción
Contingut:
1. Conceptes bàsics en matèria de prevenció.
2. Normativa bàsica en prevenció de riscos laborals.
3. Organització i gestió de la prevenció.
4. Riscos en el sector de la neteja: Factors de risc i mesures preventives.
Manteniment d’instal·lacions elèctr
elèctriques a edificis públics. Pla de prevenció,
revisions segons REBT
Lloc: Sa Pobla
Professorat: CIFP Joan Taix. Centre Integrat de Formació Professional
Contingut:
Materials de les instal·lacions.
Elecció de les eines, materials segons les tasques a realitzar.
Tècniques i eines de manteniment.
Pla de manteniment.
Tipus d'instal·lacions, materials.
Normativa de LPRL per aplicar a les instal·lacions.
Manteniments d'instal·lacions previ a les OCA.
Mesures elèctriques segons el REBT.
 Cursos en línia
E-administració – administració electrònica
Durada: 30 hores
Lloc: en línia (per a totes les illes)
Professorat: Gdoce
Contingut:
1. Introducció a l'administració electrònica.
2. Marc normatiu.
3. Signatura electrònica i seu electrònica.
4. El ciutadà i l'administració electrònica.
Drets i obligacions.
Protecció de dades.
Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques
Durada: 30 hores
Lloc: en línia (per a totes les illes)
Professorat: Diplómate
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Contingut:
Unitat 1.- la llei 39/2015: presentació
Unitat 2.- els interessats en el procediment administratiu.
Unitat 3.- l'activitat de les administracions públiques.
Unitat 4.- els actes administratius.
Unitat 5.- iniciació i ordenació del procediment.
Unitat 6.- instrucció del procediment.
Unitat 7.- finalització del procediment.
Unitat 8.- revisió dels actes en via administrativa.
Unitat 9.- recursos administratius.
Unitat 10.- la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurí
jurídic del sector públic
Durada: 20 hores
Lloc: en línia (per a totes les illes)
Professorat: Diplómate
Contingut:
Unitat 1.- la llei 40/215: presentació.
Unitat 2.- els òrgans de les administracions públiques.
Unitat 3.- òrgans col·legiats de les diferents administracions públiques.
Unitat 4.- principis de la potestat sancionadora.
Unitat 5.- la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques.
Unitat 6.-funcionament electrònic del sector públic.
Unitat 7.- els convenis.
Unitat 8.- l'administració general de l'estat.
Unitat 9.- organització i funcionament del sector públic institucional.
Unitat 10.- relacions interadministratives.
Gestió de la funció administrativa
Durada: 40 hores
Lloc: en línia (per a totes les illes)
Professorat: Gdoce
Contingut:
1. El procediment administratiu com a garantia formal.
La Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú: Contingut i àmbit d'aplicació.
La iniciació, ordenació, instrucció i terminació del procediment administratiu.
Els procediments especials: el procediment sancionador.
2. Introducció a la funció pública. L'Estatut bàsic de l'empleat públic.
3. Disposicions generals en matèria de contractació pública: el règim jurídic dels
contractes administratius.
El contracte: aspectes objectius i formals.
Les parts del contracte: L'òrgan de contractació. L'empresari; condicions generals
de capacitat.
4. El pressupost de l'Estat a Espanya: concepte i estructura.
Els crèdits pressupostaris: característiques. Les modificacions pressupostàries
5. El ciutadà i l'administració electrònica.
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Drets i obligacions. Protecció de dades.
públiques.
iques. Especial referència
Convenis, pactes i acords en les administracions públ
a l’Administració
l’Administració local
Durada: 30 hores
Lloc: en línia (per a totes les illes)
Professorat: Ambientum
Contingut:
Tema 1. Els convenis
Tema 2. Els convenis de col·laboració i figures
Tema 3. El reconeixement del dret a la negociació col·lectiva en l'àmbit funcionarial.
Els pactes i acords funcionarials.
Les entitats loca
loca l s i la L lei de transparència i bon govern
Durada: 30 hores
Lloc: en línia (per a totes les illes)
Professorat: Ambientum
Contingut:
Tema 1. La nova regulació de la transparència en les administracions.
Tema 2. Accés dels ciutadans a la informació administrativa.
Tema 3. La publicitat de les dades. Quines dades administratives poden publicar-se
en un portal de transparència d'una entitat local.
Temi 4. El dret d'accés a la informació pública. Quines dades administratives pot
donar la nostra entitat local a un ciutadà si ens els demanda conforme a la ltbg
Tema 5. Exercici del dret d'accés a la informació pública en les entitats locals
Tema 6. El bon govern
Llei orgànica de protecció de dades
Durada: 30 hores
Lloc: en línia (per a totes les illes)
Professorat: Gdoce
Contingut:
1. Mòdul I
1.1. La Protecció de Dades, per què complir-la i qui regeix i executa la Llei.
1.2. Obligacions de l'empresa davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i
davant les persones que ens faciliten les seves dades personals
1.3. Legislació actual
1.4. L'Agència espanyola: règim jurídic i aspectes pràctics (saber cercar i trobar)
2. Mòdul II
2.1. Aplicació i implantació de la Llei des de la pràctica
2.2. La LOPD: conceptes bàsics
2.3. Clàusules d'informació i consentiment
2.4. Contractes de prestació de serveis
2.5. Clàusules destinades als treballadors
3. Mòdul III
3.1. LOPD: Articles més rellevants
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3.2. Tipus de fitxers sobre la base de les dades de caràcter personal
3.3. Nivells de seguretat i Mesures de Seguretat
3.4. Infraccions i sancions
4. Mòdul IV
4.1. El registre de fitxers
4.2. Com modificar i/o donar de baixa fitxers
4.3. Annexos; documentació i exemples relacionats amb la implantació de la Llei
gestió d’arxiu i documental
Durada: 25 hores
Lloc: en línia (per a totes les illes)
Professorat: Ambientum
Contingut:
Part I. Gestió d'arxius
Tema 1. La gestió documental. Algunes qüestions sobre els documents i els arxius.
Part II. Gestió documental
Tema 2. Funcionament electrònic dels documents en el sector públic. Nous
conceptes per a nous temps.
Tema 3. Sistema de gestió dels documents.
Tema 4. Anàlisi i processos documentals.
Open office
Durada: 40 hores
Lloc: en línia (per a totes les illes)
Professorat: 40formación
Contingut:
WRITER
BASE
CALC
DRAW
IMPRESS
Xarxes socials i participació ciutadana 2.0 en els municipis
Durada: 25 hores
Lloc: en línia (per a totes les illes)
Professorat: Ambientum
Contingut:
Mòdul 1. La participació ciutadana 2.0: les xarxes socials i l’administració pública.
Mòdul 2. L'administració electrònica i el govern obert dels municipis.
Mòdul 3. Introducció als “social media".
Mòdul 4. Gestió de la informació a les xarxes socials.
Mòdul 5. L'ús de les xarxes socials en el sector públic: eines, estratègies i límits.
Mòdul 6. Experiències d’innovació i bones pràctiques de xarxes socials i participació
ciutadà en les administracions públiques.
Organització d’actes i protocol
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Durada: 25 hores
Lloc: en línia (per a totes les illes)
Professorat: Ambientum
Contingut:
Tema 1. La gestió dels actes
Tema 2. L'organització dels actes més habituals.
Tema 3. Normativa en matèria de precedències i tractaments.
Dades globals
Edicions que s’han fet
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Hores de formació impartides

627

Total participants

1.120
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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. Gestió del sistema públic local de serveis socials
Decret de mínims, normativa d’acreditació, mapa cobertures.
Ponent: Antònia Puigros, cap de servei de Planificació Social
Divendres, 24 de febrer de 17 a 20 hores

II. La gestió del residus municipals: innovació
i nnovació i caos d’èxit
Models de recollida i experiències d’èxit a les Illes Balears.
Experiència d’ús de contenidors amb clau d’accés
Comunicació al ciutadà per la millora de la recollida selectiva.
Estratègies per implementar i gestionar la recollida selectiva de la matèria
orgànica.
El conveni SIG d’Ecoembes: marc, novetats i oportunitats.
Seguiment i control de la generació de residus en el sector hoteler i altres
productors singulars.
Gestió i optimització dels parcs verds.
Ponents:
Pere Soberats, gerent de GRAM Gestió Ambiental
Josu Amilibia, president de la Mancomunitat Tolosaldea i Alcalde
d’Aduna.
Luchy de Miguel, coordinadora de Comunicació de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
Jordi Baucells, Gestió de Residus i Biodiversitat.
Gemma Arroyo, especialista d’Ecoembes.
Gaspar Fuster, assessor tècnic de l’Ajuntament de Sant Llorenç des
Cardassar.
Maria Teresa Machado, gerent del Consorci de Gestió de Residus
Vallès Oriental.
Dimecres, 22 de març de 9 a 14 hores
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III. Manual tècnic de comunicació efectiva sobre residus per entitats locals
Els reptes a afrontar en matèria de residus i Paquet d’Economia Circular.
Detall del Manual Tècnic de Comunicació Efectiva sobre residus per entitats
locals.
Coneixement i maneig pràctic de l’aplicació Genially.
Ponents: FEMP.
Dijous, 18 de maig
ma ig de 11 a 15 hores

IV. Disciplina urbanística
Parcel·lacions urbanístiques
Infraccions urbanístiques
Protecció de la legalitat urbanística i
restabliment de l’orde jurídic pertorbat
Procediment de restabliment de l’orde
jurídic pertorbat
Execució subsidiària d’ordres de
reposició de la realitat física alterada
Sancions per infracció urbanística
Ponent: Tomeu Tugores Truyol, gerent
de l’ADU
Dilluns
Dill uns,
uns, 2 d’octubre de 16 a 19 hores
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Serveis jurídics
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Serveis jurídics

agràries a l’àmbit de les Illes Balears
o el decret que regulador el Fons de
seguretat pública de les Illes
Balears.

El
Departament
d’Assessoria
Jurídica de la Federació d’Entitats
Locals de les Illes Balears (FELIB) ha
tingut durant l’exercici 2017 com a
objectiu principal, com en anys
anteriors, les tasques de suport
jurídic
que
li
han
estat
encomanades pels diferents òrgans
directius de la Federació, així com
l’assessorament de les entitats
associades.

A la vegada, els serveis jurídics de
han treballat conjuntament amb
distintes administracions públiques i
entitats de la comunitat autònoma
pel compliment dels objectius en
relació a les entitats locals. En
aquest sentit, val la pena ressenyar
l’elaboració
d’un
esborrany
d’ordenança
que
regula
la
promoció, venda i consum de
begudes alcohòliques que la
federació
ha
elaborat
en
col·laboració amb la Conselleria de
Salut i l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials (IMAS) o la col·laboració
amb la Fundació Impulsa Balears
que te com objectiu millorar la
presa de decisions dels agents
econòmic i socials de les Illes
Balears.

El departament ha redactat durant
aquest any informes i propostes que
han determinat el posicionament de
la Federació davant les 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 a determinades qüestions
que han tingut una repercussió
directa en l’àmbit de les entitats
locals, com l’aprovació de la Llei
d’habitatge de les Illes Balears, la
modificació de la Llei 4/2013, de
coordinació de policies locals de les
Illes Balears, la Llei d’urbanisme de
les Illes Balears o modificació de la
Llei 8/2012, de 19 de juliol, de
turisme de les Illes Balears.

De manera semblant, la FELIB va
subscriure l’any passat un Protocol
General
per
coordinar
les
actuacions en matèria de lluita
contra la violència de gènere amb
diverses administracions públiques
de les Illes Balears, un conveni de
col·laboració amb el Centre
d’Ensenyança Superior Alberta
Giménez (CESAG) per a les
practiques
d’estudiants
de
periodisme i/o publicitat i relacions
públiques a les entitats locals de les
Illes Balears i un Conveni de
col·laboració amb l’entitat Disset,
sense cap cost econòmic, destinat a
crear una nova imatge corporativa.

La federació ha participat també en
l’elaboració de la normativa
reglamentària de la comunitat
autònoma, que incideixen en
l’activitat quotidiana de les entitats
locals, com el decret pel qual es
fixen
els
principis
generals
d’exoneració de les condicions
urbanístiques de les edificacions i
les
instal·lacions
agràries
i
complementàries en explotacions

Els membres del Departament
Jurídic també han participat, en
distintes reunions del Consell
63

Memòria d’activitats 2017
Executiu durant l’exercici 2017 que
han comptat amb la presència de
membres del Govern balear, com el
conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, Marc Pons Pons; el
director general de Mobilitat i
Transports, Jaume Mateu Lladó, o
el director general d’Energia i Canvi
Climàtic, Joan Groizard Payeras.

7/2013, de 26 de novembre, de
règim jurídic d’instal·lació, accés i
exercici d’activitats a les Illes
Balears.
Llei de suport a les famílies.
Llei d’habitatge de les Illes Balears.
Llei d’urbanisme de les Illes Balears.

Especialment remarcable ha estat la
tasca portada a terme pels serveis
jurídics 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 en la
proposta de modificació del la Llei
20/2006, de 15 de desembre de
règim local de les Illes Balears. Així,
després dels debats corresponents,
el Consell Executiu de la federació
va modificar els criteris de
repartiment del fons esmentat
posant especial atenció a la situació
dels municipis que durant anys
havien posat especial cura en la
protecció del litoral i paisatge.

Llei d’accessibilitat universal de les
Illes Balears.
Reglament del sistema insular de
biblioteques públiques de Mallorca.
Decret de modificació del decret
19/2006, aplicable a la instal·lació
de màquines de joc.
Decret pel qual es fixen els principis
generals d’exoneració de les
condicions urbanístiques de les
edificacions i les instal·lacions
agràries i complementàries en
explotacions agràries a l’àmbit de
les Illes Balears.

Relació d’informes jurídics en
relació
a
l’aprovació
de
normativa autonòmica 2017

Decret del modificació del decret
15/2003, pel qual es determinen la
composició, els objectius i el
funcionament de l’Observatori de la
Infància i Adolescència Illes Balears.

L’assessoria jurídica de la FELIB ha
emès el seu parer en relació al
contingut de les normes jurídiques:
següents

Decret que regula el règim jurídic
aplicable a l’atorgament de títols
que habiliten per prestar el servei
de radiodifusió sonora per ones
terrestres i per inscriure aquests
títols en el registre corresponent.

Llei de modificació de la Llei
4/2013, de coordinació de policies
locals de les Illes Balears.

Decret que regula els premis anuals
“Esports IB”.

Llei de modificació de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, de turisme
de les Illes Balears.

Decret
d’instal·lacions
i
ús
d’equipaments de jocs inflables.

Llei de modificació de la Llei
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Decret sobre la conservació de la
posidònia oceànica a les Illes
Balears.
Decret d’organització, funcions i
règim jurídic de la Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears.
Decret que regula el Fons de
seguretat pública de les Illes
Balears.
Conveni de col·laboració amb
l’entitat Disset per dissenyar una
nova imatge corporativa per a la
FELIB.

Ordre de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, pel qual
s’aproven les bases que regulen la
concessió de beques per assistir als
cursos bàsics de capacitació per
accedir a la policia local que
organitza l’EBAP.

Relació
de
convenis
de
col·laboració subscrits per la
FELIB l’any 2017
S’han signat els convenis següents
de col·laboració:

Durant l’any 2017 la federació va
iniciar
també
els
treballs
preparatoris per subscriure amb
l’entitat ENDESA, SA un conveni
marc de col·laboració per establir
un conjunt de mecanismes de
coordinació que evitin la suspensió
dels subministrament bàsic als
consumidors més vulnerables.

Protocol general per coordinar les
actuacions en matèria de lluita
contra la violència de gènere en la
Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Conveni de col·laboració amb el
Centre
d’Ensenyança
Superior
Alberta Giménez (CESAG) per a les
pràctiques
d’estudiants
de
periodisme i/o publicitat i relacions
públiques a les entitats locals de les
Illes

Aquest
conveni
suposa
l’actualització del conveni vigent
subscrit amb ENDESA l’any 2014, i
l’adapta al que disposa el Reial
decret 897/2017, de 6 d'octubre,
pel qual es regula la figura del
consumidor
vulnerable,
l’abonament social i altres mesures
de protecció per als consumidors
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Comunicació
del
Centre
d’Ensenyança Superior Alberta
Giménez (CESAG). Aquesta guia,
editada amb la col·laboració de la
Conselleria
d’Hisenda
i
Administracions
Públiques
del
Govern, inclou un enfocament dual,
abordant aspectes jurídics relatius a
la implantació de la llei esmentada i
aspectes de tipus periodístic,
valorant les conseqüències que la
implantació de les mesures de
transparència
de
la
norma
suposaran per a la comunicació
pública de les entitats locals. A la
vegada, inclou els criteris i
procediments als quals les entitats
locals s’han de sotmetre per obtenir
el segell de qualitat Infopaticip@.

domèstics d'energia elèctrica, dictat
en desplegament del Reial decret
Llei 7/2016, de 23 de desembre,
que regula qüestions relatives als
consumidors d'energia elèctrica.

Altres actuacions destacades
Un dels principals projectes en què
s’ha treballat ha estat la creació
d’una Central de Contractació
destinada a la contractar de manera
centralitzada les obres, subministres
i serveis per a les entitats locals de
les Illes Balears, fonamentada en el
que disposa la disposició addicional
cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'
abril, que regula les bases del règim
local (LRBRL) que estableix la
possibilitant
que
associacions
d'entitats locals com la FELIB
puguin constituir centrals de
contractació per als seus associats.
Aquesta central de contractació
permetrà una major eficàcia en
l'activitat contractual de les entitats
locals, reduirà els temps i
simplificarà
la
tramitació
administrativa dels procediments
de contractació, obtenir unes
condicions
econòmiques
més
avantatjoses
i
impulsar
la
contractació electrònica.

També ha estat important la tasca
dels serveis jurídics en la recollida
dels projectes que els ajuntaments
de Mallorca varen presentar per ser
finançats amb càrrec a les quantitats
derivades de la recaptació de la Llei
2/2016, de 30 de març, de l’impost
sobre estades turístiques a les Illes
Balears i de mesures d’impuls del
turisme sostenible i l’enviament a
l’Agència de Turisme de les Illes
Balears (ATB), així com els debats
suscitats en el si de la federació per
a la modificació de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, de turisme de les Illes
Balears per la qual es va regular el
lloguer turístic de vacances.

Cal destacar també la publicació de
la guia practica «Ajuntaments
transparents,
ajuntaments
responsables» sobre la implantació
de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre de transparència, accés a
la informació pública i bon govern
que
ha
comptat
amb
la
col·laboració de Manuel Aguilera
Povedano, Joan Josep Matas Pastor
i Angeles Durán Mañés, del
Departament de Ciències de la
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La federació ha prestat suport als
ajuntaments de les Illes Balears
mitjançant la resolució de dubtes i
homogeneïtzació de criteris sorgits
a partir de l’execució de les seves
competències. Com ha estat el cas
de la interpretació de l’anomenada
regla de despesa establerta per la
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat
pressupostària
i
sostenibilitat financera (LOEPSF) o
la clarificació de les competències
municipals en matèria de sanitat
mortuòria (cementeris).

En aquesta mateixa línia, i amb la
intenció de garantir una bona oferta
formativa per al personal de les
entitats locals, la federació ha
mantingut reunions amb l’Escola
Balear d’Administracions Públiques
(EBAP) per negociar el finançament
del programa formatiu per a l’any
vinent.
A més, durant el 2017, la federació
ha oragnitzat les jornades de
formació desenvolupades en el
marc de l’Aula d’Electes, espai
formatiu dedicat a la formació dels
càrrecs electes de les entitats locals
i, especialment, dels qui han accedit
a aquesta condició en les passades
eleccions. Els assistents han pogut
seguir les sessions presencialment,
a la seu de la federació o bé a través
de videoconferència, a la resta de
les illes.

Els serveis jurídics de la FELIB,
controlen diàriament i informen
puntualment als ajuntaments sobre
totes les modificacions normatives
que els afecten, així com sobre les
línies de subvenció que publiquen
les
administracions
supramunicipals.
Finalment,
la
Federació
ha
participat
per
mitjà
dels
representants corresponents en
multitud de comissions per tractar
els temes més diversos, entre els
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

Els professionals que han participat
en aquestes sessions formatives han
estat:
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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comitè de seguiment i
control
de
malalties
transmeses per vectors
Consell Escolar de les Illes
Balears
Consell d’LGTBI 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
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
Comissió interinsular per al

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

conveni de interoperabilitat
Consell de transport de les
Illes Balears
Comissió
Tècnica
desapareguts i fosses
Consell de Salut de les Illes
Balears
Comissió
Coordinació
Policies Locals
Comissió Especial per al
Pacte de l’Educació
Consell d’empadronament
de les Illes Balears
Comissió consultiva per a la
implantació del Gas Natural a
les Illes Balears
Comissió
de
garanties
d’admissió
Comissió de Seguretat Viària
per a Ciclistes
Comissió de Joc de les Illes
Balears

Així mateix, també ha participat en
el òrgans de govern de diferents
organismes i entitats de la nostra
comunitat com el Consell Rector de
l’Institut Balear de la Dona (IBD), el
Consell Rector del Centre Balears
Europa (CBE), la Junta Rectora del
consorci TIC Mallorca o el Consell
de Direcció del Servei d’ocupació
de les Illes Balears (SOIB).
La Federació, gràcies a la seva tasca
i la seva presència en divreis mitjans
i activitats, durant els darrers anys
ha passat a ser considerada com un
element important de la realitat
social i política de les Illes Balears.
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Premsa i comunicació
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les xarxes socials (pàgina de Facebook
i perfil de Twitter).

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.

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.
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 s’encarrega, també,
de fotografiar tots els moments
rellevants en què ha pres part la
Federació.
CONVOCATÒRIA DE PREMSA

La Federació d’Entitats Locals de
les Illes Balears reuneix la seva
Executiva per valorar emprendre
accions davant l'exclusió dels
Ajuntaments del repartiment dels
fons de l’Impost de Turisme
Sostenible.
Palma, 31 de gener de 2017 –
Dimecres 1 de febrer, a les 12 h. a
la seu de la FELIB, tendrà lloc la
reunió del Consell Executiu de la
Federació, per valorar emprendre
accions davant l'exclusió dels
Ajuntaments del repartiment dels
fons de l’Impost de Turisme
Sostenible.

També és responsable de la part
tècnica de la videoconferència, així
com de l’edició dels vídeos per penjar
al canal de Youtube o per guardar.
El 2017 s’han enregistrat, editat i
enviat reunions a:
- DG Emergències
- CEIB
- Fundació Impulsa
- PLAVIB
- ISPIB

CONVOCATÒRIA DE PREMSA

XYLELLA A LES ILLES BALEARS
Palma, 10 de febrer de 2017 –
La Federació d’Entitats Local de les
Illes Balears (FELIB) convoca batles i
regidors d’Agricultura dels diferents
ajuntaments de Balears a una reunió
informativa sobre la detecció de la

El Departament s’encarrega de penjar
les notícies en la web de la FELIB i en
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Xylella a les Illes Balears, amb el
conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal,
Es podran agafar imatges a l’inici de
la reunió,
i es faran declaracions en acabar.

La Federació d’Entitats Locals
(FELIB) ha convocat a tècnics i
personal municipal a la presentació
de l’avantprojecte de la Llei
d’Urbanisme de les Illes Balears que
es realitzarà el dilluns 20 de març a
les 16,30 a la seu de la FELIB i a
través de videoconferència a la
resta de les illes.

Dia: divendres 10 de febrer de 2017
Hora: 13 hores
Lloc: sala d’Actes de la FELIB
(c/General Riera, 111) Palma

La reunió, que comptarà amb la
presència del conseller de Territori,
Marc Pons, se celebra perquè els
tècnics d’urbanisme coneguin el
texte amb més profunditat, de
primera mà, i perquè presentin les
seves al·legacions a l’avantprojecte
de llei per tal d’ajudar a millorar-lo

CONVOCATÒRIA DE PREMSA

Presentació
Presentació seminaris aula de
regidors
Palma 20 de febrer de 2017
La Federació d'Entitats Locals de les
Illes Balears (FELIB) presenta en
roda de premsa els Seminaris de
formació destinats als regidors i
tècnics de tots els ajuntaments de
Balears,que es duran a terme durant
el primer trimestre de 2017.

CONVOCATÒRIA DE PREMSA

La FELIB organitza una jornada de
coordinació de serveis i
consum d’alcohol davant la
massificació de les festes populars
DIMARTS 6 DE JUNY
HORA: 11h (hora de la pausa)
LLOC: sala actes de la FELIB
c/General Riera, 111

La FELIB ha elaborat un programa
de sessions formatives emmarcat
dins la iniciativa Aula de regidors.
Dia: dimarts 21 de febrer 2017
Hora: 11 h
Lloc: Seu de la FELIB, c/General
Riera, 111 Palma

CONVOCATÒRIA DE PREMSA

Convocatòria assemblea general
de la FELIB
La FELIB convoca als batles i
consells insulars a l’Assemblea
General
DIMECRES 28 DE JUNY
HORA: 12,15 h
LLOC: sala actes de la FELIB
(c/General Riera, 111)

CONVOCATÒRIA DE PREMSA

La FELIB convoca als tècncs
d’urbanisme a una reunió amb la
conselleria
de
territior
per
conèixer la nova llei del sòl
La seu de la Federació d’Entitats
Locals de les Illes Balears acollirà el
proper dilluns a les 16,30 hores una
reunió on hi assitirà el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat, Marc
Pons, per explicar l’Avantprojecte
de Llei d’Urbanisme i resoldre .

La Federació d’Entitats Locals de les
Illes Balears (FELIB) convoca tots els
batles dels municipis de les illes i els
quatre
consells
insulars
a
l’Assemblea
general
anual
ordinària.

Palma, 18 de març de 2017
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Catalina Cladera; el Director
general de Pressuposts, Joan
Carrió;
el
Director
general
d’Interior,Pere Perelló

La reunió, presidida pel president
de la federació Joan Carles Verd,
comptarà amb la presència de la
consellera
d’Hisenda
i
Administracions Públiques, Catalina
Cladera.

HORA: 13 h
LLOC: Sala Actes de la FELIB
DIA: Dijous, 2 novembre

CONVOCATÒRIA DE PREMSA

Executiva de la FELIB a menorca

El batles i regidors de les illes estan
convocats a les 13 hores per aclarir
dubtes sobre els comptes del
Govern per a l’any 2018 i com
afecten els municipis.
Durant la presentació es parlarà
també de la modificació de la Llei
d’Activitats.

La FELIB parlarà de la Llei de
Canvi Climàtic i l’Impost Turístic a
l’Executiva de Sant Lluís, Menorca
La Federdació d’Entitats Locals de
les Illes Balears, presidida per Joan
Carles Verd, ha organitzat la
propera executiva al municipi de
Sant Lluís, Menorca.

CONVOCATÒRIA DE PREMSA

La FELIB i la UIB promouen les
pràctiques
d’estudiants
universitaris
en
empreses
municipals

Una vintena de batles de Mallorca i
Eivissa es desplaçaran a la reunió on
el conseller de Territori, Energia i
Mobilitat de Govern, Marc Pons i el
director d’energia i canvi climàtic,
Joan Groizard, informaran sobre la
futura llei del canvi climàtic.

HORA: 10 -11 h
LLOC: Sala Actes de la FELIB
DIA: Dijous 9 novembre
Jornada informativa per a municipis
sobre els acords de col·laboració
amb la UIB per acollir alumnes
universitaris
per
a
realitzar
pràctiques en empreses municipals.
Jornada a càrrec de:
Vicerectora d’estudiants de la UIB,
Rosabel Rodríguez
Directora
del
Departaments
d’Orientació i Inserció Professional
de la FUEIB, Maria del Mar Socias
Secretària General de la FELIB,
Neus Serra

A més, el regidor de Sant Lluís,
Llorenç Carretero, informarà de la
seva intervenció a la Comissió
d’Impuls de Turisme Sostenible,
com a representant de la FELIB.
DIVENDRES 20 D’OCTUBRE
HORA:
12,00h
(es
faran
declaracions en acabar, aprox.
13,30)
LLOC: sala Plens Ajuntament SANT
LLUÍS – MENORCA c/Sa Creu s/n
CONVOCATÒRIA DE PREMSA

La FELIB acull la presentació pels
ajuntaments dels pressuposts del
govern per a 2018
Hi seran presents:
President de la FELIB,Joan Carles
Verd; la Consellera d’Hisenda,
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COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB estarà representada a la
xarxa d’entitats locals per la
transparència i la participació
ciutadana constituida en el si de la
FEMP

COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB demanarà al Govern que
aclareixi si comptarà amb els
ajuntaments en el repartiment
dels projectes finançats per
l’impost turístic
turístic

Els ajuntaments de les Illes
Balears tindran veu en el si de la
Xarxa d’entitats locals per la
transparència i la participació
constituïda en el si de la FEMP
mitjançant la presencia de Joan
Carles Verd, President de la
FELIB, com a membre de la
mateixa.
mateixa.

El Consell Executiu de la
Federació d’Entitats Locals ha
acordat per unanimitat redactar
una petició formal al Govern per
mostrar la seva disconformitat
amb el repartiment fet dels fons
de l’Impost d’Estades Turístiques
i per instar a l’Executiu a aclarir si
en un futur serà municipalista.

Palma, 5 de gener de 2017 – El
president de la FELIB, Joan Carles
Verd, ha mostrat la seva satisfacció
davant el seu nomenament per part
del President de la FEMP i batle de
Vigo, el Sr. Abel Caballero per a
representar als ajuntaments en la
Xarxa d’entitats locals per la
transparència i la participació
constituïda en el si de la FEMP.

Palma, 1 de febrer de 2017
“No exigim participar dels beneficis
de l’Impost Turístic, sino tenir unes
normes clares”, ha declarat el
president de la Federació d’Entitats
Locals de les Illes Balears (FELIB),
Joan Carles Verd, en acabar la
reunió de l’Executiva per tractar
l’exclusió dels ajuntaments del
repartiment dels fons recaptats per
l’Impost d’estades Turístiques.
El Consell Executiu ha acordat
redactar una petició formal al
Govern Balear amb dos punts.
Primer deixar clara la disconformitat
dels
ajuntaments
amb
el
procediment
de
la
primera
convocatòria per al repartiment dels
fons recaptats amb l’Impost Turístic.
I segon demanat al Govern que
aclareixi si en futures edicions es
tendrà en compte el caràcter
municipalista. “Estam disposats a
mirar endavant però consideram
que l’Executiu ha tengut un
plantejament agosarat oferint-se als
ajuntaments vegent el que ha
passat després”, ha dit Joan Carles
Verd. “Si ens hi volen hi anirem

Joan Carles Verd, president de la
FELIB, ha acceptat de bon grau la
proposta, i s’ha mostrat convençut
de que podrà aportar el seu esforç i
la seva experiència en benefici dels
municipis d’arreu de l’Estat.
L’objectiu principal que promou
aquesta xarxa és el de promoure
l’innovació i la millora permanent de
la relació entre els governs locals i
els ciutadans sota els principis de
Govern
Obert,
i
mitjançant
l’intercanvi
d’experiències,
l’aprenentatge permanent, etc...
De la mateixa forma, segons Verd,
els seus valors inspiradors són la
col·laboració i l’aposta per a la
innovació social.
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encantats, tenim la mà estesa per
col·laborar amb uns criteris clars i
transparents”,
ha
afegit.
“Consideram que sent la primera
vegada, el millor és saber la intenció
del Govern de cara al futur i a partir
d’aquí establir unes línies clares”.

Verd.
Per la seva banda, la secretària
general, Neus Serra, ha explicat que
ja s’estan elaborant noves sessions
formatives on es tractaran altres
àrees com són la Policia Local i els
cossos de protecció civil, les
competències municipals en salut,
la gestió urbanística o la formació
de jutges de pau. “És una iniciativa
que atreu molts regidors perquè
complementa la seva formació”, ha
afegit Serra.

COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB presenta una nova edició
de l’Aula de Regidors amb
formació més especialitzada de
gestió municipal
El president de la FELIB, Joan
Carles Verd, ha explicat que són
sessions formatives per aprofundir
a les diferents àrees com són
són
serveis socials, residus o drets
d’autor

COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB demana al Govern la
creació d’una Comissió Mixta per
establir el sistema de repartiment
de l’Impost Turístic destinat als
ajuntaments

Palma, 21 de febrer de 2017
La Federació d’Entitats Locals de les
Illes Balears presenta una nova
edició de l’Aula de Regidors que va
començar aquesta legislatura per
donar un servei de formació
específica als regidors dels diferents
ajuntaments. “És la continuació
natural d’allò que iniciarem l’any
passat però en aquest cas amb
matèries més específiques”, ha
explicat el president de la FELIB,
Joan Carles Verd.
Els cursets començaran aquest
divendres amb Gestió del Sistema
Públic Local de Serveis Socials,
continuaran el 22 de març amb la
Gestió dels Residus Municipals:
Innovació i Casos d’Èxit i finalment,
dijous 27 d’abril es tractarà la Gestió
dels Drets d’Autor (SGAE). “Anirem
fent
sessions
específiques
formatives de diferents àrees per
regidors, més especialitzades, que
aprofundeixin en les diferents àrees
de gestió municipal”, ha afegit

El president de l’entitat, Joan
Carles Verd, ha enviat una carta al
conseller de Turisme on sol·licita
una entrevista per aclarir amb
temps quin paper tendran els
ajuntaments
en
futures
convocatòries del repartiment de
l’Impost Turístic
Palma, 25 de febrer de 2017
La Federació d’Entitats Locals ha
enviat una carta al conseller de
Turisme, Biel Barceló, sol·licitant
una reunió amb caràcter immediat
per aclarir si el Govern creu oportú
comptar amb els ajuntaments per a
les properes convocatòries de la
Comissió d’Impuls de Turisme
Sostenible encarregada de decidir
quins projectes s’executen amb els
doblers recaptats per l’Impost
Turístic.
A la carta, la Federació d’Entitats
locals sol·licita la creació d’una
comissió mixta entre la FELIB i el
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de Serveis Socials
És el primer dels seminaris de
2017 organitzats en el marc de
l’Aula de Regidors i ha contat amb
desenes
d’interessats
i
connexions amb Menorca, i
Eivissa.

Govern per tal d’establir, amb
caràcter previ, el percentatge, les
condicions i l’eventual sistema de
repartiment dels fons recaptats que
es
decideixi
destinar
als
ajuntaments.
El president de la FELIB, Joan
Carles Verd deixa pales a la missiva
les diferents deficiències que hi ha
hagut en el primer procés
d’adjudicació de projectes com són
la indefinició de la convocatòria; el
breu termini per a la presentació de
projectes (un mes) o la manca d’uns
criteris objectius a la resolució
definitiva per conèixer què s’han
tengut en compte a l’hora d’aprovar
els projectes…
La FELIB critica a més un canvi en la
prioritat dels projectes finançats
amb la mal nomenada ecotaxa ja
que primer havien de ser relatius a
la
protecció,
preservació,
modernització i recuperació del
medi natural, rural, agrari i marí, i
després havien de ser relatius a la
millora de les infraestructures
hidràuliques i del cicle de l’aigua.

Palma, 27 de febrer de 2017
La Federació d’Entitats Locals inicia
l’Aula de regidors de 2017 amb un
seminari de serveis socials per als
ajuntaments on s’explica el marc
normatiu, els instruments tècnics i
els recursos i metodologies que
tenen els consistoris per apropar-se
als demandants.
La Federació d’Entitats Locals
recorda que els departaments de
Serveis Socials dels ajuntaments són
l’administració més propera al
ciutadà, i treballen donant suport a
la població en situació de risc,
immersa en situacions socials,
econòmiques i/o culturals difícils.
La sessió, impartida per les ponents
Antònia Puigròs, cap de servei de
Planificació Social, i Catalina de la
Cruz, Inspectora de Serveis Socials,
ha reunit desenes de regidors de
diferents
municipis
amb
videoconferència amb Menorca i
Eivissa. A l’aula de regidors s’ha
parlat de quins són els mínims per
mantenir la qualitat del servei i les
prestacions. Abans però s’ha definit
el marc normatiu i els instruments
tècnics com són al cartera bàsica.

Amb tot, finalment els ajuntaments
d’arreu de les Illes varen decidir
participar amb un centenar de
projectes a la convocatòria, la
majoria d’ells relatius a la millora de
les xarxes municipals de distribució
d’aigua,
amb
l’optimització,
aprofitament i estalvi dels recursos
hídrics o amb la millora del
subministrament
en
general.
Malgrat això. la FELIB lamenta que
s’aprovassin
projectes
d’altres
administracions que res tenien a
veure amb els objectius prioritaris.

L’Aula de regidors ha nascut durant
aquesta legislatura per donar el
servei
d’una
formació
més
específica als regidors i tècnics dels
diferents
ajuntaments
i
es
perllongarà el mes de març amb un
curs de gestió dels residus

COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB imparteix un seminari
específic per a regidors i tècnics
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municipals i el d’abril amb un dels
drets d’autor.

D’altra banda el president de la
FEMP, Abel Caballero, traslladarà
avui al ministre d’Hisenda i Funció
Pública, Cristóbal Montoro, la
posició de la FEMP respecte a
l’Impost sobre l’increment del Valor
de les terrenys de naturalesa urbana
(la plusvalia) la fórmula de càlcul de
la qual ha estat recentment
considerada inconstitucional pel
Tribunal Constitucional, motiu pel
qual molts contribuient han abonat
el tribut local de forma indeguda.

COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB trasllada a la Federació
Espanyola
de
Municipis
la
necessitat de recuperar efectius
de policia local
Durant el Consell Territorial de la
FEMP a Madrid, el president de la
FELIB, Joan Carles Verd, ha
mostrat la preocupació de Balears
per la manca de policies locals
que ha patit una acusada
davallada d’efectius a causa de la
taxa de reposició

COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB proposarà una moció als
ajuntaments per a la millora del
finançament, en col·laboració
amb el Cercle d’Economia

Palma, 1 de març de 2017
La Federació d’Entitats Locals de les
Illes Balears ha traslladat a través del
president Joan Carles Verd al
Consell Territorial de la Federació
Espanyola
de
Municipis
la
preocupació dels ajuntaments de
Balears per la manca d’efectius de
policia local i per la inseguretat
jurídica en la que es troben
treballans actualment els interins.
Durant la reunió, el president de la
Federació
Espanyola,
Abel
Caballero, ja ha reconegut que a
causa de la taxa de reposició, els
ajuntaments han perdut el mateix
nombre d’efectius que la suma dels
efectius
de
les
comunitats
autonòmiques i els del govern
central durant els anys 2011-2016.

La Federació d’Entitats Locals de
les Illes Balears s’ha reunit amb el
Cercle d’Economia per conèixer
de primera mà el ‘Manifest per a
la reforma del Finançament’
elaborat per l’entitat. El president
de la FELIB, Joan Carles Verd,
s’ha compromès a donar suport i
potenciar aquesta i totes les
i niciatives
encaminades
a
aconseguir millores fiscals i
econòmiques per a la comunitat.
Palma, 4 de març de 2017
Sensibilitzar els ciutadans de les illes
Balears de la manca de finançament
que pateix la comunitat és una
prioritat per a les institucions de les
illes. Tant és així que la Federació
d’Entitats Local de les Illes Balears
(FELIB) s’ha compromès amb el
Cercle d’Economia a donar suport i
potenciar al Manifest per a la
reforma del Finançament que
l’organització els ha donat a
conèixer en una reunió en forma de

Per aquest motiu, tant FELIB com
FEMP demanen una taxa de
reposició del 100% pel 2017 i un pla
específic per recuperar els 99.000
efectius perduts arreu de l’estat,
“amb flexibilitat i ocupant noves
àrees en funció de les noves
necessitats
dels
ajuntaments”,
segons ha explicat Verd.
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moció als diferents ajuntaments de
Balears.
Justament
aquesta
mateixa
setmana el president de la FELIB,
Joan Carles Verd, ha participat a la
taula ‘el finançament dels municipis’
de la jornada l’Hora de les
Decisions’ celebrat a València amb
la
presència
de
diferents
representants de l’Euroregió de
l’Arc Mediterrani. Precisament en
aquest context, Verd ha valorat molt
positivament aquesta iniciativa i ha
assegurat el suport de la institució
“davant la necessitat urgent de
millores fiscals de la comunitat”, ha
dit.
La
FELIB
treballarà
conjuntament amb el Cercle
d’Economia per donar a conèixer un
manifest “clau” durant l’any en què
l’Estat es planteja reformar el
sistema de finançament de les
comunitats autònomes.
“Ara és el moment que institucions
i ciutadans facem un front comú si
volem que les coses canviïn”, ha
declarat Joan Carles Verd en acabar
la reunió. Des de la FELIB s’avisa
que un canvi en el model de
finançament és clau per a la millora
de l’estat del benestar, juntament
amb les inversions de l’Estat, un
Règim Especial per les illes Balears i
el deute de la comunitat.

professionals docents de la
CESAG amb el projecte de l’Aula
de regidors.
Palma, 6 de març de 2017
La Federació d’Entitats Locals de les
Illes Balears (FELIB) ha signat un
conveni de col·laboració de quatre
anys amb el Centre d’Estudis
Superiors Alberta Giménez (CESAG)
per a l’intercanvi d’informació, la
realització d’estudis d’investigació
conjunts o bé realitzar diferents
activitats educatives.
En aquest sentit el president de la
FELIB, Joan Carles Verd, ha
proposat la possiblitat que els
alumnes de periodisme puguin
col·laborar amb els ajuntaments
fent pràctiques en els diferents
gabinets de comunicació. “Encara
hi ha batles que s’encarreguen de
les xarxes socials dels seus
municipis i això ha de canviar”, ha
recordat. La directora de la CESAG,
Julia María Violero, ha destacat la
importància de tenir presència
professional en els ajuntaments.
Durant la signatura s’ha parlat de
col·laborar específicament a l’Aula
de Regidors ampliant l’oferta de
formació específica. “Els regidors
han de ser cada vegada més
professionals i han d’estar millor
preparats i formats”, ha afegit Verd.

COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB signa un conveni de
col·laboració amb el Centre
d’Estudis
Superiors
Alberta
Giménez
El president de la FELIB, Joan
Carles Verd, s’ha interessat
interessat
perquè
els
alumnes
de
periodisme puguin col·laborar
fent pràctiques en comunicació
dels consistoris, així com la
possible
col·laboració
dels

COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB treballa amb Mallorca
Film Comission i Palma Activa per
regular els rodatges audiovisuals
als municipis
La Federació d’Entitats Locals de
Balears mediarà per tal que tots
els ajuntaments puguin elaborar
una ordenança municipal o bé un
protocol per a les filmacions, vist
que la majoria de consistoris no
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consensuat amb els ajuntaments
l’elaboració de l’avantprojecte de
la Llei d’Urbanisme

tenen una regulació específica.
Palma, 8 de març de 2017
Molts ajuntaments de Balears es
troben amb seriosos problemes a
l’hora d’atorgar permisos per a
rodatges audiovisuals en els seus
municipis, o bé amb les filmacions
una vegada atorgats aquests
permisos. Per aquest motiu, la
Federació d’Entitats Locals de les
Illes Balears ha reunit a regidors i
batles d’alguns consistoris afectats
amb el director de la Mallorca Film
Comission, Pedro Barbadillo i
representants de Palma Activa i la
Palma Film Office, que té la funció
de facilitar la feina a les productores
que volen gravar a la ciutat.
La intenció ara és establir un criteri
similar al de Palma per comarques
per tal que reguli els rodatges
audiovisuals,
seguint
el
seu
exemple, ja que es de Palma és
l’Ajuntament amb més experiència i
la normativa més desenvolupada.

Joan Carles Verd, president de la
FELIB, lamenta que “aquest
Govern prefereix actuar com ho
varen fer els seus predecessors,
ignorant
la
veu
del
municipalisme”. La Federació
d’Entitats Locals de Balears fa
temps que reclama sense èxit una
comissió mixta amb el Govern per
tal de tractar les lleis que afecten
els municipis.
Palma, 11 de març de 2017
La Federació d’Entitats Locals
(FELIB) recorda que la darrera Llei
d’Urbanisme de 2014 ja es va
aprovar sense tenir en compte el
parer dels municipis, fet que va
provocar molts problemes en la
seva aplicació pràctica. La institució
que representa els ajuntaments
lamenta que ara, només tres anys
després, es presenti una nova
normativa que generarà inseguretat
jurídica i es faci seguint la mateixa
tendència d’ignorar als consistoris
que, al cap i a la fi, són els qui
hauran d’aplicar la norma.

La secretària general de la FELIB,
Neus Serra, ha proposat millorar
l’efectivitat dels protocols fent-los
per comarques “perquè tenen una
casuística comú”. Així doncs se
seguiran fent reunions per detectar
problemes comuns que ajudin a
elaborar protocols o ordenances
municipals.

“Dos textes en menys de tres anys
no fan més que generar una
inestabilitat
normativa
als
consistoris que, una vegada més, no
han pogut participar de l’elaboració
d’una llei que hauran d’aplicar”,
lamenta el president de la FELIB,
Joan Carles Verd. “Una llei tan
important (amb més de 190 articles)
s’hauria de fer amb el màxim
consens dels qui després es
trobaran amb problemes per
aplicar-les”, ha explicat.

Neus Serra ha recordat la
importància de promoure i facilitar
els rodatges a totes les illes per tal
de promocionar les illes i per
estimular i consolidar la indústria
audiovisual balear i els serveis que
se’n deriven.
COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB critica que no s’hagi
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FELIB, recorda la importància dels
ajuntaments amb l’elaboració
d’una llei que s’haurà d’aplicar
des dels consistoris. “Es tracta de
conèixerconèixer-la, i millorarmillorar-la perquè
sigui fàcilment aplicable”, ha dit.
“Quan les competències
competències són tan
pròpies dels ajuntaments no
podem ser simples espectadors”.
Palma, 20 de març de 2017
“Tenir els conceptes més clars,
analitzar des de cada ajuntament
què es pot millorar i proposar-ho a
través de les al·legacions adients”,
aquesta és la finalitat de la reunió
que avui horabaixa ha reunit a la La
Federació d’Entitats Locals (FELIB)
al conseller de Territori i els
representants d’Urbanisme de 33
ajuntaments de Balears. “Tenim un
equip
que
coordinarà
les
al·legacions dels diferents municipis
i en farà de pròpies, amb la voluntat
de millorar el texte final”, ha afegit
Verd. El president de la FELIB
recorda que en un primer moment
la sensació amb l’avantprojecte de
llei “va ser agredolça” perquè en el
seu recorregut no hi ha hagut una
plena participació dels municipis,
“tenint unes competències tan
propies dels ajuntaments no podem
ser simples espectadors”, ha
criticat.
Tot seguit el representant dels
municipis ha agraït la presència del
conseller de Territori a la seu de la
federació on els ajuntaments han
mostrat la seva preocupació per si hi
ha voluntat política de simplificar els
tràmits urbanístics o, per exemple
des de Formentera, per si s’hauran
de regir per un Pla General o un Pla
Territorial. Dubte que no s’ha pogut
resoldre.
Per la seva banda, el conseller de
Territori, Marc Pons, ha explicat que

El president de la federació recorda
que s’havien creat comissions per
treballar
en
la
futura
Llei
d’Urbanisme. “Unes reunions que
de sobte es varen deixar de celebrar
fins que hem vist l’avantprojecte
redactat”, ha criticat Verd. “Ara
només ens queda que els serveis
jurídics i tècnics de la FELIB i dels
ajuntaments analitzem el text amb
profunditat per veure com es pot
millorar”, ha afegit.
“Aquesta manera de funcionar dels
diferents
governs,
amb
l’inestabilitat
normativa
que
comporten i les dificultats a l’hora
d’aplicar-se ha provocat, entre
d’altres,
que
la
majoria
d’ajuntaments no hagin pogut
adaptar els seus planejaments
urbanístics, amb el greu perjudici, i
la inseguretat jurídica que comporta
als ciutadans”.
Amb tot, la FELIB recorda que des
de principi de legislatura està
reclamant al Govern la creació
d’una Comissió Mixta de treball on
poder tractar els Projectes de Llei
que afectin als ajuntaments, com
existeix
a
altres
comunitats
autònomes.
“Lamentablement
aquest Govern prefereix actuar com
ho han fet els seus predecessors,
ignorant la veu del municipalisme
en una llei on el consens hauria de
ser prioritari”, ha afegit Verd.
COMUNICAT DE PREMSA

Una
trentena
d’ajuntaments
s’informen amb el conseller de
Territori sobre la nova Llei
d’Urbanisme a través de la FELIB
Joan Carles Verd, president de la
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aquest avantprojecte vol posar
l’accent
en
la
lentitud
administrativa, en donar resposta a
la construcció sobre sòl rústic, en
donar eines per fer ciutat sobre allò
construït abans de pensar en la
requalificació, i en la intenció de
frenar l’especulació urbanísitica.

que es deriva i pels problemes que
sorgeixen”, ha explicat Verd.
La jornada ha comptat amb la
presència d’una desena d’experts
que han fet arribar a ajuntaments i
consells les novetats i experiències
viscudes, una d’elles, com ha
explicat el director de gestió local
d’Ecoembes, Angel Hervella, és la
posada en marxa enguany del
projecte Eureka per a la recollida
selecitva a bars i restaurants.

COMUNICAT DE PREMSA

60 tècnics i regidors s’informen
sobre la gestió de residus
municipals a la jornada de la
FELIB i Ecoembes
LA FELIB i Ecoembes han
organitzat avui la jornada ‘La
Gestió dels residus municipals:
Innovació i casos d’èxit’ per a més
de seixanta regidors i tècnics de
l’administració
que
tant
a
Mallorca, com per via telemàtica a
les altres illes balears, s’han
interessat per guanyar eficiència
eficiència
en la recollida selectiva.

COMUNICAT DE PREMSA

Els ajuntaments reivindiquen que
el Pla Insular de Transport Regular
Regular
de Bus reculli més freqüències
freqüències i
més constants
Representants
de
diferents
municipis s’han informat avui amb
la presència del Director General
de Transport, i del Gerent del
Consorci
de Transports de
Mallorca, a la FELIB

Palma, 22 de març de 2017
El president de la federació que
representa els municipis ha explicat
que aquesta iniciativa s’emmarca
dins els Seminaris de la FELIB, que
és la continuació natural de l’Aula
de Regidors. “Volem que el món
municipal estigui format, a l’alçada
de les demandes que té la societat
perquè no és el mateix estar a un
ajuntament ara, que fa deu anys. La
societat evoluciona i per això és
important
una
formació
continuada”, ha iniciat la jornada
Verd.
La competència de la gestió de
residus és majoritàriament dels
ajuntaments “i és possiblement una
de les àrees més complexes i difícils
de gestionar tant a nivell de
l’entorn, de territori i medi ambient
com a nivell de gestió, com del cost

Palma, 23 de març de 2017
Els ajuntaments de Mallorca
reivindiquen que el Pla insular de
Transport
regular
reculli
un
augment de les freqüencies, noves
aturades i més constants durant tot
l’any, no només a la temporada
turística.
Són algunes de les preocupacions
que han fet arribar al director
general de Mobilitat i Transport,
Jaume Mateu, qui ha presentat avui
el Pla de Transport a les
instal·lacions de la Federació
d’Entitats Locals de les Illes Balears
(FELIB)
Que es recuperi l’aturada de bus a
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Binissalem, que es millorin les
connexions amb Sant Llorenç des
Cardassar o que hi hagi connexions
directes entre els nuclis turístics de
Capdepera i Palma no només en
època estival, són algunes de les
apreciacions que s’han fet a la
jornada informativa d’avui on s’ha
valorat molt positivament la
iniciatvia per a la millora del
transport públic.

projectes
pilot
i
produir
coneixements sobre una gestió
intel·ligent i eficient dels recursos i
de les infraestructures.
En aquest sentit, s’ha demanat a les
administracions
públiques,
organitzacions,
empreses,
associacions, món acadèmic i
societat civil de totes les illes
europees que se sumin a aquesta
iniciativa signant el seu suport a una
Declaració d’Illes Intel·ligents.
Intel·ligents

El director general de Transport ha
explicat que el Pla de Mobilitat es
vol aprovar el proper mes d’abril per
poder començar a funcionar amb
noves concessions de bus el gener
de 2019. Jaume Mateu ha incidit en
l’important canvi en el sistema de
transport públic i la pretensió
d’incrementar en un 25% el número
d’usuaris de la xarxa de busos que
durant el 2016 va ser de més de 8
milions de viatgers.

La secretària general la FELIB,
Neus Serra, és avui al Parlament
Europeu,
Europeu a Brussel·les, per a
l’adhesió i presentació del projecte.
“L’objectiu d’una ciutat intel·ligent
és la millora de la gestió a través de
la reducció de despeses, la
prestació de serveis més eficients i
unes repercussions positives en el
medi ambient gràcies a la
implementació de les tecnologies.
Es pot reduir el consum d’energies
a les indústries, oficines, llars,
administracions…
Una
ciutat
intel·ligent
és
sinònim
de
sostenibilitat, i aquest és el camí
per als nostres
nostres municipis”, ha
declarat Serra.

COMUNICAT DE PREMSA

La
FELIB
s’adhereix
a
la
Declaració
Illes
Intel·ligents
(Smart Islands) en el Parlament
Europeu
La secretària general de la
federació, Neus Serra, és a
Brussel·les en representació dels
ajuntaments de Balears per
demanar que als municipis de les
illes europees es puguin posar en
pràctica projectes pilot per una
gestió eficient dels recursos.

COMUNICAT DE PREMSA

Els ajuntaments es reuneixen amb
la Delegada del Govern per
informardel
pagament
informar-se
d’ajudes per a les inundacions
El president de la FELIB, Joan
Carles Verd, la secretària general,
Neus Serra i representants
representants
d’alguns dels municipis afectats,
s’interessen per com actuar per
avançar
el
pagament
dels
desperfectes mentre arriben les
ajudes. Els ajuntaments de

Palma, 28 de març de 2017
La Federació d’Entitats Locals s’ha
sumat a una iniciativa a nivell
europeu
anomenada
Illes
Intel·ligents
Intel· ligents (Smart Islands)
Islands que
pretén demostrar que a les illes del
continent s’hi poden implementar
81
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Balears
han
8.645.110,49 euros.

La secretària general de la
Federació, Neus Serra, insta al
Govern a fer una llei el més
consensuada possible per tal que
no s’hagi de tornar a modificar en
un futur pròxim i poder garantir
així la seguretat jurídica als
afectats i als ajuntaments que són
els qui aplicaran la normativa.

reclamat

Palma, 31 de març de 2017
La Federació d’Entitats Locals
(FELIB) ha coordinat la trobada
entre als ajuntaments afectats per
les fortes pluges i inundacions del
passat mes de gener i la Delegació
de Govern per tal de reclamar
ajudes econòmiques per valor de 8
milions 645 mil euros al Govern de
l’Estat.

Palma, 15 d’abril de 2017
La Federació d’Entitats Locals ha fet
i recollit dels ajuntaments un total
de 144 al·legacions presentades a
l’avantprojecte de Llei d’Urbanisme
que es troba en període d’exposició
pública i que ja s’han entregat a la
conselleria de Territori. “Esperam
que es puguin assumir el màxim
d’al·legacions possible per tal de
tenir una llei el més consensuada
que es pugui i així evitar que, en un
futur, es torni a modificar”, ha
declarat la secretària general de la
FELIB, Neus Serra.

El president de la FELIB i batle de
Sencelles,
Joan Carles Verd,
Sencelles
acompanyat de la secretària
general, Neus Serra, i els batles de
Felanitx, Montuïri, Algaida, Sineu,
Campos, Porreres i Sa Pobla s’han
trobat amb la Delegada de Govern,
Maria Salom i el secretari general,
Evelio Antich.
Tot i reconeguent la voluntat del
Govern de l’Estat de fer les ajudes
efectives ja que hi haurà una partida
específica dins els pressuposts
generals de l’estat que s’aproven
avui en el Consell de Ministres, la
preocupació principal dels batles és
com poden ara avançar el
pagament dels desperfectes. “Hi ha
camins que s’han d’arreglar perquè
hi circulin els veïnats i els batles no
saben massa bé amb quins fons
pagar-los perquè no ho poden fer a
través del Pla d’Obres i Serveis”,
explica el president Joan Carles
Verd.

La FELIB aposta perquè tant en el
tràmit de les al·legacions com en el
tràmit parlamentari el Govern
demostri talant per assumir les
modificacions que faci falta per tal
de tenir una llei consensuada que
atorgui seguretat jurídica als
ajuntaments. “És important tenir
una legislació estable”, ha afegit.
Entre les al·legacions presentades,
la secretària general de la FELIB
destaca el fet que s’hagin suprimit
els convenis de planejament entre
els ajuntaments i els particulars,
“perquè aquest instrument és una
bona eina per aconseguir sòl públic
que
la
regulació actual
sí
contempla”, ha explicat.

COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB recull 144 al·legacions
de tècnics i ajuntaments a
l’avantprojecte
Llei
de
d’Urbanisme

Pel que fa a la vessant més positiva
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de l’avantprojecte de llei, la
secretària general de la FELIB,
representant dels ajuntaments,
destaca la simplificació en la
tramitació
del
planejament
urbanístic municipal dividint els
plans urbanístics en Plans Generals i
Pla d’Ordenació Detallada.

La FELIB recorda que els municipis
són l’administració que millor s’ha
adaptat a l’evolució social perquè
s’han vist obligats a respondre a les
demandes ciutadanes a tots els
àmbits tant socials, com laborals, de
noves tecnologies, de participació o
medi ambient, “les respostes
sempre han arribat de la mà dels
ajuntaments”, afegeix Verd. El
president de la FELIB lamenta que
s’hagi castigat a les administracions
més eficients amb un atac a
l’autonomia municipal com fou la
Llei
de
Racionalització
i
Sostenibilitat de l’Administració
Local (LRSAL), més coneguda com
Llei Montoro.
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La FELIB demana una reforma
legislativa que reculli, punt per
punt,
les
competències
competències
municipals
El president de la federació i
representant dels ajuntaments,
Joan Carles Verd, reivindica que
les responsabilitats locals no
quedin supeditades al criteri del
Govern estatal, com ja ha succeït
amb la prohibició d’invertir els
superàvits arrel
a rrel de la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL)
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La FELIB demana que la restricció
d’accessos a vehicles es coordini
prèviament amb els ajuntaments
afectats
El president de la Federació
d’Entitats Locals, Joan Carles
Verd:
Verd: “El Govern i el Consell de
Mallorca han d’entendre quan les
decisions, abans d’anunciard’anunciar-les,
s’han de consensuar amb els
municipis perquè després els hi
traslladen els problemes”.

Palma, 20 d’abril de 2017
La Federació d’Entitats Locals de les
Illes Balears (FELIB) considera
necessària una reforma legislativa o
la creació d’una Llei Orgànica que
reculli, de forma específica, les
competències
municipals
i
determini quina és la capacitat
d’actuació
dels
ajuntaments.
“Volem una normativa amb el major
rang possible perquè ara per ara els
consistoris tenim moltes demandes
però
molt
poca
capacitat
d’actuació”, ha dit el president de la
FELIB, Joan Carles Verd. “No es pot
consentir que les responsabilitats
locals quedin sota el criteri del
Govern de torn, com està passant
amb els superàvits dels consistoris
que per llei no podem tocar”, ha
afegit.

Palma, 28 d’abril de 2017
La Federació d’Entitats Locals
(FELIB) insta a les administracions
insulars i a la comunitat a
consensuar les decisions que es
prenen amb els ajuntaments
afectats
abans
d’anunciarles. “Mesures com la restricció de
trànsit, que no criticam perquè
poden ser necessàries, s’han de
prendre i coordinar de forma
conjunta amb els ajuntaments
perquè se’ls trasllada un problema”,
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explica el president de la FELIB,
Joan Carles Verd.
Les restriccions de trànsit impliquen
que els consistoris hagin de
preveure on es poden deixar els
cotxes o una previsió per a la
plantilla de policies locals preparats
“generarà situacions complexes”,
ha afegit Verd. “Abans de fer
segons quin tipus d’anuncis
precipitats s’ha de parlar amb els
consistoris que són els qui coneixen
la realitat dels municipis i la seva
infraestructura”, ha senyalat.
La FELIB recorda que si bé les
restriccions
més
imminents
compten amb el suport i la
coordinació
dels
ajuntaments
afectats no és el cas pel que fa al
port de Valldemossa (Valldemossa),
sa Calobra (Escorca) o Cala Varques
(Manacor).

Segons dades que han facilitat els
mateixos ajuntaments, els qui més
necessitat tenen d’efectius per
cobrir la plantilla de Policia Local és
Palma (41), Eivissa (40), Manacor
(34) i Sant Llorenç (22). Només 4
dels ajuntaments de Balears (Deià,
Lloret, Sant Lluís i Marratxí)
consideren que no tenen dèficit de
plantilla.
“La mancança de policies és un
problema generalitzat a tots els
municipis de Balears”, senyala el
president de la FELIB, Joan Carles
Verd qui remarca que les dades
s’han recollit sense tenir en compte
la necessitat de reforços de l’estiu.
“Si bé és cert que el Govern ha
començat a encarrilar les situació
dels policies interins, que hi haurà
noves promocions de policies
locals, però la solució en cap cas
serà a curt termini, aquest estiu serà
complicat”,
ha
afegit
el
representant dels ajuntaments.
Les causes, segons el president de
la FELIB: “Hi ha molta demanda i
molt poca oferta, a més els
procediments de contractació estan
molt limitats per la Llei de
Montoro”. I les conseqüències que
els policies locals acaben assumint
competències que no li són pròpies
“la seguretat, per exemple, no és
competència només de policia local
sinó als cossos de seguretat de
l’estat però com no es fa allò
necessari per cobrir-ho, la policia
local ha d’exercir funcions que no li
corresponen”.
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La FELIB alerta d’un dèficit de
gairebé 400 policies locals a les
plantilles municipals de Balears
El president de la Federació
d’Entitats Locals, Joan Carles
Verd, assegura la mancança de
policies
“és
un
problema
generalitzat a tots els indrets”,
indrets”,
especialment a zones com Palma,
Eivissa, Manacor o Sant Llorenç.
Palma, 1 de maig de 2017
La Federació d’Entitats Locals
(FELIB) ha fet un recull de les
necessitats
específiques
dels
municipis de Balears pel que fa a
policies locals i estima que falten
entre 380 i 400 efectius per a cobrir
les necessitats dels municipis. A
Mallorca hi falten 300 policies, a
l’illa d’Eivissa uns 50, a Menorca, 30
i a Formentera 3.

COMUNICAT DE PREMSA

Els ajuntaments de
de Balears
podran reinvertir fins el 2018 els
més de 400 milions d’euros de
superàvit
84

Memòria d’activitats 2017
llocs
de
feina,
fer
contractacions”, ha afegit.

El president de la Federació
d’Entitats Locals, Joan Carles
Verd, explica que el Congrés
aprovarà
una
esmena
als
pressuposts generals presentada
per la FEMP per desbloquejar
desbloquejar la
Llei Montoro; la proposta ja té el
suport de PP, PSOE, Unidos
Podemos i Ciudadanos.

noves

A falta de conèixer la dada concreta
de 2016, el superàvit dels
ajuntaments balears el 2015 sumava
400 milions d’euros. “Tenim els
doblers però no els podem
invertir”, explica Verd. “Es resol una
injustícia, que les administracions
més complidores deixin de ser les
més afectades per les retallades”
A tot l’estat el superàvit és de 7000
milions d’euros 2016.

Palma, 15 de maig de 2017
És qüestió de temps que els
ajuntaments
de
Balears
puguin reinvertir en els seus
municipis
els
400
milions
d’euros que per l’anomenada Llei
Montoro no poden gastar. És el
compromís de la majoria dels grups
parlamentaris en el Congrés i el
Senat que ja han avançat que
presentaran una
esmena
als
pressuposts generals, a petició de la
Federación Española de Municipios
y Provincias -FEMP-.
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La FELIB es compromet amb
PIMECO a fer arribar als
consistoris una moció contra la
venda ambulant il·legal
La proposta, que la Federació
Federació
d’Entitats Locals enviarà als
ajuntaments,
implica
el
compromís de modificar les
ordenances municipals per tal de
regular la venda ambulant en que
cas que no ho tenguin contemplat
dins la seva normativa.
normativa

El màxim òrgan de representació
municipal a nivell estatal ha
presentat una proposta per poder
reinvertir el superàvit de 2016 de les
corporacions locals en un termini de
dos anys, fins el 2018. L’esmena en
qüestió vol modificar la Disposició
Addicional 92 per tal que els
consistoris puguin completar la
tramitació i execució de les
inversions que es realitzin amb el
superàvit de 2016, el 2017 i 2018.
“Es desbloquejaran els doblers dels
ciutadans que finalment es podran
reinvertir en el municipi en el seu
propi benefici. Notaran la millora”,
explica el president de la Federació
d’Entitats Locals (FELIB), Joan
Carles Verd. “La reinversió dels
estalvis
permetrà
millorar
instal·lacions municipals i crear nous

Palma, 30 de maig de 2017
El presidents de la Federació
d’Entitats Locals (FELIB), Joan
Carles Verd i la secretària general,
Neus Serra, s’han compromès amb
PIMECO a traslladar una moció
sobre la venda ambulant no
regulada a tots els municipis de
Balears.
El president de PIMECO, Bernat
Coll, ha traslladat a la FELIB la seva
preocupació davant una activitat
que afecta “sobretot a Palma però
que també prolifera a molts
municipis
turístics”,
per
la
competència deslleial que suposa
pel petit comerç la venda ambulant
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il·legal.

i drogues. “Tractarem un tema
que preocupa molt als municipis
com és el descontrol i la
massificació que s’ha detectat a
les festes en els darrers anys”,
explica el president de la FELIB,
Joan Carles Verd.
Verd

A la moció, assumida per la FELIB,
s’estableix un compromís en
defensa del comerç de proximitat i
del seu paper dinamitzador davant
una
activitat
econòmica,
no
regulada. “No és de rebut que es
perjudiqui a petits empresaris que
paguen religiosament els seus
imposts i han d’afrontar una
competència il·legal”, explica Joan
Carles Verd. “Els ajuntaments han
d’estar al costat del petit i mitjà
comerç, no es pot mirar a un altre
costat”.

Palma, 3 de juny de 2017
La Federació d’Entitats Locals de les
Illes Balears (FELIB) organitza una
jornada
sobre
mesures
de
seguretat, autoritzacions d’activitats
i consum d’alcohol i drogues durant
les festes populars dels municipis
amb la participació de diferents
experts en la matèria per tal de
permetre als ajuntaments entendre
i organitzar millor les festes
populars. “Tractarem un tema que
preocupa molt com és el descontrol
i la massificació que s’ha detectat a
les festes dels municipis en els
darrers anys. Es donen casos de
gent molt jove abusant de l’alcohol,
de problemes de seguretat,
bregues, abusos…”, explica el
president de la FELIB, Joan Carles
Verd.

Aprovant aquesta moció, els
consistoris es comprometran a
lluitar activament contra la venda
ambulant
il·legal
mitjançant
esforços
policials;
amb
modificacions a les ordenances en
cas que la normativa dels
ajuntaments no contemplin la
il·legalitat de l’activitat, i amb
campanyes destinades a informar
als ciutadans dels perjudicis de
comprar productes no regulats. La
iniciativa, a més, contempla que es
facin protocols socials per aquelles
persones que pugin ser víctimes de
les màfies que controlen aquest
tipus de mercat il·legal.

“Els ajuntaments, tot i que estam a
la primera línia, entenem que això
s’ha
d’afrontar
de
manera
multidisciplinària, juntament amb
altres administracions”, afegeix.
“Per això hem pensat que pot ser
una iniciativa interessant i útil
sobretot ara, a les portes de l’estiu”.
A la jornada, que precisament
començarà amb la benvinguda a
càrrega del president, es parlarà
entre d’altres de protecció civil, de
l’autorització
d’activitats
no
permanents o itinerants i del servei
del policia tutor com agent
preventiu. A més, es donaran les
darreres dades sobre consum
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La FELIB organitza una jornada
jornada de
coordinació de serveis i consum
d’alcohol davant la massificació
de les festes populars
El proper dimarts, a la seu de la
Federació a partir de les 10 hores
del matí, hi haurà diferents
ponències d’experts en mesures
de
seguretat,
autoritzacions
d’activitats
d’activitats i de consum d’alcohol
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d’alcohol entre els estudiants de les
illes (de 2014) i es parlarà sobre què
es fa i què es pot fer davant el
consum excessiu d’alcohol, més
conegut com “binge drinking”.

Palma, 6 de juny de 2017
Fins ara, quan els ajuntaments han
organitzat una festa han anat
improvisant a mesura que es
detectaven els problemes. Per
aquest
motiu,
la
Federació
d’Entitats Locals de les Illes Balears
ha organitzat una jornada on posar
en comú les incidències, “per cercar
una forma d’actuar coordinada i
eficaç”. El president de la FELIB,
Joan Carles Verd, ha encetat la
jornada demanant el compromís de
totes les administracions per
“afrontar totes les perspectives ja
sigui des de la prevenció a les aules,
les actuacions dels cossos de
seguretat o el paper dels pares”.

Entre els ponents, entre d’altres, hi
haurà el director del Servei
d’Emergències de les illes Balears,
Vicente Soria; el cap de servei
d’activitat classificades, Jaume
Ochogavia; el Coordinador del
programa Policia Tutor, Rafael
Coves; la directora general de Salut
Pública, Maria
Ramos;
la
coordinadora
autonòmica
de
drogues, Francisca Bibiloni Guasp o
el director de l’Oficina de defensa
dels drets dels menors, Serafín
Carballo. A més, explicaran casos
reals, els batles d’Algaida i
Binissalem, i el cap de policia de
Sencelles.
“Compartirem
experiències
entre
diferents
municipis que, poc a molt, hem anat
improvisant en els darrers anys
mesures per intentar controlar els
problemes que han anat sorgint”,
conclou el president de la FELIB.

Tant el president de la FELIB, com
el
director
de
serveis
d’Emergències, Vicente Soria, han
destacat l’increment de participants
a les festes i berbenes popular en
els darrers anys. “Hi ha més
Turisme, és més fàcil quedar gràcies
a les noves tecnologies, s’ha
escurçat i facilitat el transport i hi ha
hagut un revival de les berbenes…
Aquesta gran afluència puntual a
llocs on hi manca una infraestructura
ha generat tota una problemàtica”,
ha explicat Verd. La massificació,
segons ha comentat Vicente Soria,
ha fet que en els darrers 10 anys
s’hagin duplicat els incidents.

COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB reclama una actuació
conjunta i coordinada davant
l’increment de l’afluència a les
festes populars
A la jornada sobre mesures de
seguretat,
autoritzacions
d`activitats i consum d’alcohol i
drogues a les festes municipals
organitzada per la FELIB s’ha
explicat que en els darrers deu
anys s’ha duplicat l’assistència a
les
festes
populars
i
la
massificació ha incrementat el
nombre d’incidents. A més, l’edat
d’inici en el consum d’alcohol se
situa ja en els 13,8 anys.

Durant la jornada, el director de
l’Oficina de Defensa dels Drets dels
Menors, Serafín Carballo, ha
explicat que l’edat d’inici en el
consum de l’alcohol se situa en els
13,8 anys. La directora general de
Salut Pública, Maria Ramos, ha
exposat que davant les darreres
dades sobre consum d’alcohol
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entre els estudiants de Balears
(datades de 2014) s’ha creat la
plataforma
de
participació
comunitària.
“Empresaris,
institucions implicades com són
Salut, Educació, Turisme o Interior i
també associacions de pares i
mares o el Consell de Joventut
treballam de forma conjunta, a
nivell municipal seria interessant
treballar de la mateixa manera”, ha
dit.

ja hem posat en marxa, o
licitacions”, ha explicat el president
de la Federació, Joan Carles Verd.
“El que volem és millorar les
condicions”.
Durant l’Assemblea General s’han
passat comptes de les actuacions
de l’any anterior on s’ha destacat
també
l’ajuda
jurídica
i
administrativa que la FELIB atorga
als ajuntaments així com la tasca
feta en el pla de formació que va
introduir la formació per a les
brigades municipals a la primera
jornada feta a través d’ajudes
europees.

Per la seva banda, el coordinador
del programa Policia Tutor, Rafel
Covas, ha destacat la importància
del treball de prevenció que es fa en
els
centres
educatius.
“Els
problemes no s’arreglen d’un dia
per l’altre, i no acabarem amb el
consum d’alcohol però sí que els
alertam com s’està passant la línia
vermella”, ha dit.

La FELIB ha convidat a l’Assemblea
a la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, Catalina
Cladera qui ha explicat que abans
de Nadal es tramitarà una
modificació
de
la
Llei
de
Coordinació de les Policies Locals,
que premiarà el fet d’estabilitzar les
plantilles i que, permetrà entre
d’altres, que la Policia Local
accedeixi a la feina com a funcionari
de carrera i no com interí.

COMUNICAT DE PREMSA

Assemblea General de la FELIB on
s’han retut comptes de l’actuació
i el pressupost de 2016.
Palma, 28 de juny de 2017
L’Assemblea anual de la FELIB ha
ratificat avui el pla de la central de
compres així com el seu reglament
que ja s’havien aprovat a un consell
executiu anterior. “És un repte molt
important
que
ajudarà
als
consistoris i que està a punt de
veure la llum”, ha afegit la secretària
general, Neus Serra.

COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB aconsegueix incrementar
sis milions d’euros el pressupost
dels ajuntaments, amb el Fons de
Cooperació Local
La partida que el pressupost de la
comunitat destina als ajuntaments
s’incrementarà 2 milions d’euros
anuals fins arribar el 2020 als 18,5
milions, una xifra que torna a les
d’abans de la crisi econòmica.

La Federació d’Entitats Locals
(FELIB) va iniciar durant el 2016 la
posada en marxa d’una central de
compres
que
permeti
als
ajuntaments que així ho desitgin
negociar conjuntament “ja siguin
contractes com el d’electricitat que

La FELIB ha aprovat un canvi
perquè el repartiment del fons
entre ajuntaments sigui més
equitatiu. Artà i Campos rebran
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clavegueram les zones
zones urbanes
Constructors, Govern i FELIB
s’han reunit avui davant la
imminent finalització del període
transitori per a l’adequació dels
sòls que no disposen de xarxa de
sanejament

més doblers per protecció
protecci ó del
litoral, i Alaró i Bunyola per
protecció de territori.
Palma, 1 de juliol de 2017
“És una de les grans fites que
celebram des de la FELIB, tornar a
un pressupost similar al que teníem
abans de la crisi econòmica”,
declara el president de la federació,
Joan Carles Verd. El pressupost pel
Fons de Cooperació Local, que són
els doblers que el Govern destina
anualment
als
municipis,
incrementarà la seva partida fins a
sis milions d’euros, de forma
progressiva, fins a l’any 2020, una
xifra que torna al nivell precrisi
econòmica.

De moment, 7 municipis de
Menorca, 1 a Eivissa i 8 a Mallorca
han aprovat
aprova t els seus respectius
projectes un mes abans que acabi
el termini imposat per la Llei
d’Impacte Ambiental, els qui no
ho han fet a partir del 21 d’agost
no podran donar llicències
urbanístiques
Palma, 19 de juliol de 2017
La direcció general d’Urbanisme,
l’Associació de Constructors i la
FELIB recorden als ajuntaments que
el termini per manifestar i aprovar el
Pla per dotar de clavegueram les
zones urbanes acaba el proper 20
d’agost i que a partir del 21, d’aquí
un mes, “qui no hagi fet els deures
no podrà donar noves llicències
urbanístiques”, ha explicat el
president de la federació, Joan
Carles Verd.

Les aportacions que la FELIB ha
negociat
amb
el
Govern
s’incrementen en mig milió d’euros
per 2017 on sumen un total de 12,5
milions i augmentaran en dos
milions d’euros addicionals anuals
entre 2018 i 2020, quan el Govern
pressupostarà 18,5 milions a repartir
entre els municipis de les illes.
Els criteris del repartiment, aprovats
en el Consell General de la FELIB,
s’han modificat per ser més
equitatius i eliminar greuges. “Hem
afegit nous criteris com són el de
protecció de litoral segons número
de places hoteleres i metres de
costa que atorgarà un increment de
pressupost a Artà i Campos, o la
protecció del territori a municipis
que tenguin més d’un 65% de
terreny protegit i menys de vuit mil
habitants que afecta especialment a
Alaró i Bunyola”, explica Verd.

“Des de la FELIB no està previst
demanar cap prorroga formal
perquè els terminis estan clars, en
qualsevol cas hem anat fent
recordatoris”, ha afegit davant la
imminent finalització del període
transitori per a l’adequació dels sòls
que no disposen d’una xarxa de
sanejament. “Cal recordar que no
és una situació optativa, sinó
d’obligació imposada per la Unió
Europea i que no només afecta el
medi ambient, també afectarà la
gent que estigui pendent de
llicències urbanístiques”.

COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB recorda als ajuntaments
la necessitat de complir amb els
terminis
per
dotar
de
89
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Actualment 16 municipis dels
aproximadament 48 comptabilitzats
han iniciat els tràmits dins el termini
corresponent. 7 a Menorca, 1 a
Eivissa i 8 a Mallorca. La conselleria
de Territori ha anunciat que s’ha
encarregat al SITIBSA un estudi de
sòl vacant per saber quines
parcel·les es poden urbanitzar
i quines no.

La FELIB vol destacar la bona
sintonia amb la FAPA amb qui
comparteixen la preocupació per
l’increment
d’incidents,
especialment amb menors, a les
revetles
municipals.
Ambdues
federacions, a més, treballaran
conjuntament des de la Plataforma
per un Oci Nocturn de Qualitat.
La FELIB ja va realitzar una jornada
sobre mesures de seguretat,
autoritzacions d’activitats i consum
d’alcohol i drogues a les festes
municipals el passat més de juny per
posar punts en comú entre els
diferents actors. “Les festes d’avui
són més massives que les d’abans i
aquesta gran afluència puntual a
llocs on hi manca una infraestructura
ha generat tota una problemàtica
que hem de saber afrontar”, ha
afegit el president de la FELIB qui
ha destacat la importància de
comptar amb el compromís de les
administracions i federacions com la
FAPA.

COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB i la FAPA treballaran de
forma conjunta per prevenir el
consum d’alcohol entre els joves a
les revetles
Ambdues
federacions
han
manifestat, durant una reunió, la
necessitat d’actuar de forma
coordinada a les festes municipals
on, en els darrers anys, s’han
incrementat
notablement
els
incidents sobretot entre menors
Palma, 2 d’agost de 2017
“Hem de conscienciar als menors i
al jovent que facin un ús controlat
de l’alcohol i aquesta és una tasca
de tota la comunitat, tant de les
administracions com dels pares”,
explica el president de la Federació
d’Entitats Locals de Balears (FELIB),
Joan Carles Verd, després de
reunir-se amb la Federació de Pares
i Mares d’Alumnes de Mallorca
(FAPA). “Hem d’assegurar-nos que
els menors no puguin accedir a la
venda d’alcohol, s’ha de posar en
relleu l’important paper dels pares i
mares, i hem de vigilar que els
ajuntaments actualitzin les seves
ordenances per tal de prevenir i
sancionar actuacions perilloses i
incíviques”, ha reflexionat Verd qui
destaca la importància de prevenir i
actuar.

COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB condemna els atemptats
de Barcelona i Cambrils i expressa
el seu condol a tots els catalans
La Federació d'Entitats Locals de
Balears envia el seu condol a les
víctimes a les batlesses de les
localitats a qui ofereix el seu
suport. La FELIB ha demanat als
ajuntaments que convoquin els
veïnats avui a les 12 del migdia
per guardar 5 minuts de silenci
com a mostra de repulsa
repul sa dels fets.
Palma, 18 d'agost de 2017
El president de la Federació
d’Entitats Locals de les Illes Balears
(FELIB), Joan Carles Verd, en
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representació de tots els batles i
batlesses de Balears, condemna els
atemptats terroristes que Barcelona
i Cambrils patiren ahir. La FELIB vol
expressar la seva solidaritat i afecte
a les víctimes i familiars així com a
tots els catalans.

De la mateixa forma, s’ha acordat
que la presidència i la coordinació
d’aquesta comissió correspongui a
l’Ajuntament d’Alcúdia, municipi
especialment afectat per aquesta
qüestió, i que disposa d’un
romanent de tresoreria de més de
56 milions d’euros que no pot
actualment destinar a obres urgents
i necessàries per als seus ciutadans.

La Federació ha fet una crida als
ajuntaments de Balears per tal que
avui a les 12 hores es convoqui als
ciutadans que així ho vulguin a fer 5
minuts de silenci com senyal de dol
i de repulsa al terrorisme.

Aquesta mateixa situació afecta en
menor o major mesura a molts
d’altres ajuntaments de les Illes com
per exemple Andratx, Eivissa,
Manacor, Pollença, Sant Josep o
Santa Eulàlia, que disposen d’un
romanent superior als 20 milions
d’euros cadascun d’ells, i a molts
d’altres en menor mesura.

Els municipis de Balears mostren la
seva solidaritat, “tot el nostre afecte
és amb les víctimes, les seves
famílies i amics”, ha declarat Joan
Carles Verd qui, des de la FELIB, ha
fet arribar també un nota de condol
i suport a les batlesses de Cambrils
i Barcelona, Camí Mendoza i Ada
Colau. “La violència és l'eina del
terror però mai podrà amb un estat
de democràcia. No tenim por”.

Els batles van mostrar de la mateixa
forma el seu malestar i seva
preocupació davant l’estat de
neteja dels torrents, que correspon
a la Conselleria de Medi Ambient,
recordant el precedent de les
inundacions de l’any passat.

COMUNICAT DE PREMSA

El Consell Executiu de la FELIB
FEL IB
acorda crear una comissió per
reclamar al Govern Central que
permeti als ajuntaments invertir el
superàvit acumulat per a destinardestinarlo a inversions necessàries .

COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB elabora i reparteix una
guia pràctica sobre transparència
als ajuntaments
Joan Carles Verd, president de la
Federació d’Entitats Locals de les
Illes
Balears
(FELIB):
“la
transparència és la manera
d’aconseguir un municipi més
obert, plural i democràtic i de ser
més propers als ciutadans, la
tecnologia ens ho ha permès i els
ajuntaments
ens
hem
d’actualitzar”.
Palma, 20 de setembre de 2017
La Federació d’Entitats Locals
(FELIB) ha elaborat una guia per a

Palma, 7 de setembre de 2017 –
El president de la FELIB, Joan
Carles Verd, ha avançat que el
Consell Executiu de la FELIB ha
adoptat per unanimitat l’acord de
crear una comissió que aglutini a
tots els municipis interessats en
reclamar el corresponent canvi
normatiu
que
permeti
als
ajuntaments poder reinvertit el
superàvit acumulat els darrers anys.
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subvencions han de ser públiques,
és la manera de facilitat tràmits i
informació
i
de
ser
una
administració més eficaç”.

una major transparència dels
ajuntaments en col·laboració amb el
Centro de Enseñanza Superior
Alberta Giménez (CESAG) i el
Govern de les Illes Balears. El llibret,
que ja s’ha repartir als ajuntaments
de les illes, recull la manera de
comunicar-se
millor
entre
l’administració local i els ciutadans.

Amb aquesta guia pràctica de la
FELIB s’implementa a més la Llei
19/2013, de 9 de desembre, a les
entitats de les Illes Balears.

El manual de transparència recull les
preguntes essencials que els
ajuntaments s’han de fer per
implantar
un
sistema
de
transparència eficaç i com s’ha de
posar en pràctica -sobretot a través
de les xarxes i la web-; explica
també com s’ha de facilitar l’accés a
la informació i quin ús s’ha de fer del
codi de Bon Govern.
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FELIB i Demarcación de Costas
expliquen
com
renovar
les
autoritzacions per les concessions
de platja
La FELIB organitza una trobada
amb representants dels municipis
costaners perquè el 2017 acaben
les concessions de Costas, que es
renoven cada 4 anys. Els
ajuntaments esperen que la
tramitació sigui àgil per treure les
concessions a temps per l’inici de
la temporada d’estiu 2018.

Per acabar, el llibre explica com es
port
obtenir
el
segell
de
transparència
i
participació
Infoparticip”. És important que una
web municipal publiqui, per
exemple, la informació bàsica sobre
el seu batle o batlessa i sobre els
representants que forment part del
Govern així com les agendes
institucionals o les dades de
contacte a les xarxes. Una bona
pràctica també es la publicació de
les actes dels plens, les execucions
dels pressuposts o els plans
generals.

Palma, 7 d’octubre de 2017
Cada quatre anys s’han de renovar
les autoritzacions de Demarcación
de Costas als ajuntaments per fer
les concessions dels serveis de
platges. Enguany, amb motiu de
renovació, la Federació d’Entitats
Locals (FELIB) ha organitzat una
reunió amb els municipis turístics
per conèixer tant els terminis com
els canvis de condicions. “El diàleg
entre
les administracions
és
essencial. Intercanviam opinions i
estam connectats”, ha declarat el
president de la FELIB, Joan Carles
Verd.

“La transparència és la manera
d’aconseguir un municipi més
obert, plural i democràtic i de ser
més propers als ciutadans. La
tecnologia ens ho ha permès i els
ajuntaments
tenim
l’obligació
d’actualitzar-nos”, assegura Joan
Carles Verd, president de la FELIB.
“Dades com el pagament mitjà als
proveïdors o convocatòries per a

La
trobada
amb
el
cap
d’autoritzacions de Costes, Gabriel
Silva, i el cap de demarcació, Carlos
Simarro, ha servit per conèixer el
nou sistema a partir de l’any 2018
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“cabdal pels ajuntaments turístics”.
A la reunió s’ha repassat la
normativa actual i la importància
que tots els ajuntaments hagin
realitzat
l’entrega
de
la
documentació abans de mitjans de
desembre per així agilitar els
tràmits.

empreses o entitats es reflecteixen
en les seves marques i la forma que
es percep. Per aquest motiu la
FELIB ha volgut traslladar la feina i
les noves funcions que s’està fent a
la Federació amb un canvi d’imatge.
El nou logotip representa les illes
Balears mitjançant quatre cercles de
colors amb traçats nets, senzills,
directes i transparents que és el que
demanda la societat de les
institucions.
“Hem volgut renovar la imatge de la
Federació tant amb la nostra feina
diària on hem apostat per impulsar
els serveis als ajuntaments tant a
nivell formatiu com informatiu, com
amb la imatge que ens representa”,
explica el president, Joan Carles
Verd

Costes contempla haver resolt totes
les peticions entre el mes de març i
d’abril de 2018 per tal que el
ajuntaments tenguin temps de
treure el concurs de concessions
abans que comenci la temporada
turística.
Enguany, com a novetat, si els
ajuntaments no sol·liciten ocupar
amb les instal·lacions el màxim del
permès -que és el 50% de la platjai
un
particular demana
el
percentatge
restant,
haurà
d’informar prèviament al consistori
de la concessió.
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La FELIB valora positivament
positivament els
projectes que es beneficiaran del
fons de l’impost turístic
Tot i així la Federació d’Entitats
Locals s’ha abstingut
abstingut durant la
votació perquè considera que
encara queda marge de millora.
“És un vot constructiu, estam
contents perquè el procés s’ha
s’ ha
guanyat en transparència però
consideram que els ajuntaments
han d’estar més representats dins
la comissió”, ha declarat el
president, Joan Carles Verd.
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La FELIB es dóna un impulsa i
estrena nova imatge corporativa
La Federació d’Entitats Locals
enforteix la seva imatge amb el
símbol de les illes Balears ,
simbolitzant la col·laboració entre
illes, la claredat i la transparència
de la institució
Palma, 12 d’octubre de 2017
Inspirats en la gent i el paisatge de
les illes Balears. Així és com s’ha
treballat la nova imatge de a
Federació d’Entitats Locals de les
Illes Balears (FELIB) qui ha canviat el
logotip corporatiu en una aposta
per la renovació que faci l’entitat
més propera.
Els valors i les capacitats de les

Palma, 16 d’octubre de 2017
La Federació d’Entitats Locals de les
Illes Balears (FELIB) valora molt
positivament els projectes que es
podran dur a terme gràcies al fons
de l’Impost del Turisme Sostenible
perquè el procés ha guanyat en
transparència i perquè, a diferència
de l’any passat, s’han tengut en
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compta molts projectes municipals.
Tot i així, la FELIB s’ha abstingut
avui en la votació, un vot que
consideren “constructiu”. “Volem
que augmenti la representació dels
batles dins la comissió i que una
part de l’impost recaptat es quedi
com a reinversió dins el municipi
que el recapta”, ha explicat el
president, Joan Carles Verd.
“Volem reconèixer la millora en el
procés i esperam que l’any que ve
se segueixi per aquest camí”, Verd.
Destinar devers un 30% del fons a
projectes municipals “és una passa
molt important”, si bé diu que “tot
és susceptible de millorar”, referintse als esforços turístics amb
mancances d’infraestructures que
fan els ajuntaments.

traurem el plec de condicions per
fer una central de compres on una
de les condicions és l’aposta per
l’energia sostenible. Si tots els
ajuntaments que puguin s’hi
adhereixen per una banda serem
més sostenibles i per l’altra tendrem
condicions més econòmiques”.
A la reunió hi ha assistit també el
conseller Territori,
Energia
i
Mobilitat, Marc Pons, i el director
general d’Energia i canvi Climàtic,
Joan Groizard, qui han explicat com
s’està plantejant el Govern la futura
Llei del Canvi Climàtic i Transició
Energètica.
Pel que fa a la política municipal, la
llei plantejarà que en un termini de
5 anys es faci una aposta per
l’eficiència
energètica
en
l’enllumenat públic, tenint en
compte que l’11% del consum
elèctric és al sector públic i és una
de les grans despeses a nivell local.
La Llei establirà a més un Pla d’Acció
d’Energia que, entre d’altres
objectius, calculi la ‘Petjada de
carboni’, que serviria per comparar
les actuacions dels diferents
municipis.

COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB crearà una central de
compres elèctriques per abaratir
el preu als ajuntaments
El president de la FELIB, Joan
Carles Verd, ha explicat la
iniciativa durant un Consell
Executiu celebrat a l’Ajuntament
de Sant Lluís, Menorca.
“És
important estar presents a totes
les illes, no sortíem de Mallorca
des del 2009”, ha dit davant una
trentena
de
municipis
representats.
representats

Des de la conselleria han explicat
que només el 2% de la generació
elèctrica a Balears és d’origen
renovable, essent la darrera
comunitat de l’estat, motiu pel qual
es farà una aposta ferma per les
energies renovables.
Els ajuntaments han mostrat la
necessitat de contar amb ajudes
econòmiques per dur a terme els
canvis que el Govern proposa.

Sant Lluís, 20 octubre 2017
La FELIB treballa en una central de
compres per abaratir el cost de la
compra d’energia elèctrica als
municipis. El president de la FELIB,
Joan Carles Verd, ho ha anunciat en
el transcurs del Consell Executiu
que avui s’ha celebrat a Menorca
amb la presència d’una trentena
d’ajuntaments. “En pocs mesos

COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB celebra l’increment de
2,5 milions d’euros pactat en el
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Fons de Cooperació Local

lamenta la manca de concreció amb
altres mesures ja anunciades com
ara el compromís a ajudar als
ajuntaments
a
fer
front
a
indemnitzacions per sentències
judicials.

El president de la FELIB, Joan
Carles Verd, valora positivament
l’augment en compliment de
l’acordat el passat mes de juliol,
tot i que lamenta la concreció
d’altres mesures anunciades com
són les ajudes als ajuntaments
amb
indemnitzacions
per
sentències judicials
j udicials

La consellera d’Hisenda ha explicat
a més que es destinaran 1,3 milions
d’euros a pagar el sou d’una
trentena de batles i batlesses
d’ajuntaments amb menys de 6000
habitants i ha destacat les
aportacions de la Llei de Capitalitat
per Palma que sumen 6 milions
d’euros més altres inversions. El
Govern destaca també que la
millora econòmica pels consells
insulars i del fons de seguretat
pública repercutirà en els municipis.

La consellera d’Hisenda, Catalina
Cladera, ha explicat també la
modificació de la Llei 7/2013
d’Activitats que entrarà i s’aprovarà
en el Parlament l’any 2018
Palma,2 novembre 2017
La FELIB ha acollit avui l’explicació
dels pressuposts generals de la
comunitat per a 2018. La consellera
d’Hisenda, Catalina Cladera, ha
confirmat que, tot i la poca
competència que té el Govern als
ajuntaments, s’incrementa la partida
del Fons de Cooperació Local.

Modificació de la Llei 7/2013
d’Activitats
La trobada amb els representants
del ajuntaments ha servit també per
donar a conèixer la modificació de
la Llei Activitats que entrarà i
s’aprovarà en el Parlament el 2018.
La modificació es farà a petició dels
tècnics i dels consells per simplificar
els tràmits i posarà l’accent a:
-Donar sortida al problema d’agilitat
d’urbanisme
dels
ajuntaments
recuperant, entre d’altres, el
concepte de ‘projecte bàsic’
-Donar sortida a empreses de nova
creació (per exemple coworking)
-Eliminar l’obligació als ajuntaments
de fer un nombre indeterminat
d’inspeccions, en el seu lloc
s’hauran
de
fer
revisions
periòdiques.
-Es tracta de facilitar els tràmits.
-Facilitar
a
l’administració
l’organització d’activitats i la
calendarització.
-Es regularan les activitats itinerants

El president de la FELIB, Joan
Carles Verd, celebra la que ha estat
una de les grans fites assolides per
la
federació:
un
increment
pressupostari d’un 17% respecte
l’any anterior ascendint als 14,5
milions d’euros pel 2018.
La partida, que s’ha incrementat en
2,5
milions
d’euros,
anirà
augmentant progressivament fins
arribar a afegir 6 milions d’euros
l’any 2020, tornant així a nivells
precrisi amb un pressupost final de
18,5 milions.
Tot i l’augment pressupostari,
assolit gràcies a l’acord entre les
administracions del passat mes de
juliol, el president de la FELIB
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(food-trucks) i se simplificar la seva
instal·lació.

impuls a la inserció laboral dels
joves. “Les pràctiques externes són
importants tant pels alumnes com
per la captació de talent per part de
les empreses. Involucram als
municipis i al final hi guanyam tots”,
ha explicat la secretària general de
la FELIB, Neus Serra. “Connectam
ofertes amb oportunitats”.

COMUNICAT DE PREMSA

FELIB i UIB facilitaran la inserció
laboral de 5400 joves universitaris
Amb la jornada ‘Crea ocupació al
teu municipi a través del talent de
la UIB’, la FELIB i la Universitat de
les Illes Balears, a través del
Departament
d’Orientació
i
Inserció Professional (DOIP), han
explicat com formalitzar acords
perquè
els
ajuntaments
o
empreses municipals ofereixin
pràctiques laborals als alumnes.
alumne

Entre un 40% i un 50% dels
estudiants que fan pràctiques són
renovats o contractats a l’empresa.
Durant el curs passat, segons
explica el DOIP es varen signar 853
estudiants de la UIB de tercer i quart
grau i de postgrau varen realitzat
pràctiques a empreses o entitats
col·laboradores. Una oferta que ara
s’ampliarà amb la incorporació dels
ajuntaments o empreses municipals
que així ho sol·licitin.
A la jornada també hi han
intervingut la vicerectora de la UIB,
Rosabel Rodríguez, qui ha destacat
que “tenim en els ajuntaments els
nostres ambaixadors per donar una
oportunitat als alumnes i dinamitzar
els seus sector productius” i la
directora
del
departament
d’Orientació i Inserció Professional
de la FUEIB, Maria del Mar Socias.

Segons el DOIP, entre un 40 i un
50% dels estudiants que fan
pràctiques
són
renovats
o
contractats a l’empresa. “Al final
hi guanyam tots”, ha destacat la
secretària general de la FELIB,
Neus Serra davant la possibilitat
d’ampliar l’oferta.
l’oferta
Palma,9 novembre 2017
Durant el curs 2016/2017 hi va haver
5383 (2124 homes i 3259
dones) demandants
d’ocupació
inscrits
en
el
Departament
d’Orientació i Inserció Professional
(DOIP) de la UIB. Ara l’oferta
perquè els estudiants que així ho
demanen
puguin
realitzar
pràctiques a una empresa s’amplia
gràcies a la possibilitat de fer
convenis amb els ajuntaments.

Socias ha explicat que hi ha
diferents tipus de pràctiques. D’una
banda, les curriculars que estan
integrades dins el pla d’estudi i per
tant tenen una nota acadèmica i no
són remunerades. D’altra banda
també hi ha les pràctiques extra
curriculars que són voluntàries i
remunerades,
cotitzen
a
la
seguretat social i també les poden
fer els alumnes de postgrau.
A la jornada hi han assistit
representants d’Algaida, Esporles,
Sóller, Manacor, Sant Llorenç des

La FELIB en col·laboració amb la
UIB i la Fundació UniversitatEmpresa
han
explicat
als
ajuntaments
i
les
empreses
municipals com poden oferir
ocupació, en qualitat de pràctiques,
a alumnes universitaris donant un
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Cardassar,
Capdepera,
Mancomunitat Raiguer, Migjorn i
Tramuntana; Lloseta, Binissalem,
Alcúdia,
Marratxí,
Felanitx,
Llucmajor, Porreres, Estellencs,
Alaró, Inca, Banyalbufar, Santa
Eulària, Maó, entre d’altres.

conscients
que
els
informes
municipals han de ser més
restrictius que la proposta del
Consell però no tenen cap altre
directriu”, declara el president de la
FELIB. “La intenció dels batles i
batlesses és poder accelerar els
tràmits per facilitar l’activitat
econòmica, la desestacionalització i
la diversitat dels seus municipis
però necessiten estar millor
informats”.

COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB demana una reunió al
Consell davant les queixes dels
batles per la zonificació pel
lloguer turístic

COMUNICAT DE PREMSA

El president de la FELIB, Joan
Carles Verd, explica que molts
municipis desconeixen els criteris
que han de fer servir per decidir
on es podrà exercir el lloguer
vacacional i on no, així com el
calendari.
calendari

Joan Carles Verd, dos anys al
capdavant de la FELIB
El setembre de 2015 va prendre
possessió juntament amb la
secretària general, Neus Serra,
per iniciar una etapa de projecció
i canvis a la Federació d’Entitats
Locals en la qual s’ha creat una
Aula de Regidors, una central de
compres per als municipis i s’ha
fet un canvi d’imatge.
Palma, 20 de novembre 2017
2017
“Som la tercera administració de les
illes, després del Govern i els
consells insulars i hem de reivindicar
el nostre paper, la veu dels
municipis”, assegura Joan Carles
Verd, president de la FELIB, quan
acaben de passar dos anys del seu
nomenament. A l’equador de la
legislatura, Verd fa un balanç molt
positiu de la projecció de la FELIB.

Palma,8 novembre
novembre 2017
La Federació d’Entitats Locals de les
Illes Balears (FELIB) recull les
queixes de molts batles i batlesses
de Mallorca que no saben com han
d’afrontar la futura zonificació dels
municipis per aplicar el lloguer
turístic perquè desconeixen els
criteris utilitzarà el Consell de
Mallorca per repartir les places
disponibles ni el calendari que
maneja la institució.
El president de la FELIB, Joan
Carles Verd, demana una reunió als
responsables del Consell de
Mallorca a explicar per conèixer
més claredat quina serà la tasca que
s’ha de fer des dels ajuntaments pel
que fa a la zonificació degut a la
intranquil·litat traslladada des de
diverses batlies i tot tenint en
compte que el Pla d’Intervenció
d’Àmbits Turístics (PIAT) no estarà
redactat fins a finals d’any. “Són

“En primer lloc per les iniciatives
pròpies com és la posada en marxa
de la central de compres que ja està
en fase de licitació”, explica sobre
un dels grans projectes de la FELIB
que permetrà a tots els municipis
que s’hi acullin una important
reducció del cost energètic.
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municipis per tal de millorar la
pàgina web… i s’ha creat l’Aula de
regidors, una eina per a la formació
continua dels regidors, “i també
molt útil pels nouvinguts de cada
legislatura”. més s’ha apostat per
la formació entre els treballadors
municipals.
Finalment, el president recorda que
s’ha fet una funció de difusió entre
els ajuntaments d’assumptes de
transcendència
com
són: presentació de Lleis (Mobilitat,
d’Activitats,
d’Urbanisme…)
Actuacions davant la xylella, ajudes
per les inundacions, recordatori per
la
moratòria
d’instal·lar
clavegueram a urbanitzacions o
una jornada sobre les festes a
municipis.

“També per les negociacions amb
el Govern que ens han permès
incrementar considerablement una
de les partides d’ingressos pels
ajuntaments més importants com
és el Fons de Cooperació Local”,
afegeix, referint-se a l’increment de
2 milions d’euros anuals fins arribar
el 2020 als 18,5 milions, una xifra
que torna a les d’abans de la crisi
econòmica.
Joan Carles Verd vol destacar
també l‘acció reivindicativa de la
FELIB que ha estat en primera línia
per
defensar
els
projectes
municipals amb el fons de l’Impost
Sostenible,
un
augment
en
la plantilla de la policia local i en la
millora
de
les
condicions
(denunciant que hi ha una manca
estimada de 400 agents a Balears) o
amb iniciatives conjuntes amb altres
entitats. Bon exemple són les
mocions presentades amb el Cercle
d’Economia per una millora del
sistema de finançament, amb les
patronals del comerç contra la
venda
ambulant
il·legal o
conjuntament amb Mar Blava contra
les prospeccions petrolieres.

COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB reuneix la comissió per
estudiar com alliberar part dels
superàvits municipals de la llei
Motoro
A petició del batle d’Alcúdia,
Antoni Mir, dilluns es citaran per
primera vegada la desena de
representants municipals per
estudiar actuacions contra la Llei
Montoro que rebaixa el dèficit de
l’Estat gràcies al bloqueig del
superàvit local

Durant aquests dos anys la FELIB ha
renovat la seva imatge per ser més
propera i transparent.
Ha signat acords de col·laboració
amb el Tribunal Superior de Justícia
per la detecció de supòsits de
vulnerabilitat en els procediments
de desnonament; amb la UIB per la
contractació
en
pràctiques
d’alumnes
universitaris a
les
empreses municipals; acords també
amb la CESAG per pràctiques dels
alumnes
de
periodisme o
per elaboració d’una guia de
transparència repartida
als

Palma, 25 de novembre 2017
La FELIB reunirà dilluns a les 12
hores un comissió interna per tractar
“el bloqueig del superàvit dels
municipis que implica l’anomenada
Llei Montoro”, explica el batle
d’Alcúdia, Antoni Mir, qui amb més
de 50 milions d’excedent econòmic
en el seu municipi encapçalarà
l’actuació.
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Aquesta setmana s’ha donat a
conèixer en una comissió en el
Congrés dels Diputats que el
Govern de l’Estat no reformarà la
Llei Montoro ni la regla de despesa
municipal perquè compta amb el
superàvit local per rebaixar el dèficit
de l’Estat. “Dilluns concretarem de
quina manera podem exercir
pressió perquè ens deixin disposar
al manco d’una part dels doblers
que tenim, que al cap i a la fi són
pels nostres municipis i no per
quadrar els comptes de ningú”,
afegeix Mir.

botellot, sobretot entre els menors
d’edat.
“Volem dotar d’un mitjà d’actuació
als ajuntaments, amb totes les
garanties legals i jurídiques, per
combatre els efectes negatius del
botellot tant en la salut pública com
també sobre altres efectes negatius
com són el renou o la brutícia”,
explica el president de la FELIB,
Joan Carles Verd. Precisament ha
estat la Federació de Municipis qui
ha aportat el document elaborat per
la
Federación
Española
de
Municipios y Provincias (FEMP) per
tal d’adaptar-lo a les peculiaritats de
les illes.

En definitiva, la FELIB va constituir
aquesta plataforma el passat mes
de setembre i la reunirà per primera
vegada dilluns que ve. Una desena
de
representants
municipals
encapçalats pel batle d’Alcúdia
tractaran de pressionar el Govern
perquè els alliberi de la Llei de
despesa i poder invertir en els seus
municipis part de romanent.

L’objectiu
principal
d’aquesta
ordenança és limitar la venda i
consum de begudes alcohòliques
tant a la via pública com a locals
públics o de titularitat privada. “Els
ajuntaments que l’aprovin no en
permetran el consum al carrer
excepte a terrasses, vetlladors o
dies de festes patronals o
verbenes”, afegeix Verd qui recorda
que aquesta actuació és una de les
mesures preses després “del
desgavell dels passats estius”.

COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB proposa una ordenança
‘tipus’ contra el botellot per a tots
els municipis
Representants de la Federació, la
Direcció General de Salut i l’IMAS
estan confeccionant un document
per repartir a tots els ajuntaments
interessats, que freni els efectes
negatius del botellot i la compracompravenda entre els menors d’edat.

La normativa, que es facilitarà a tots
els municipis que així ho sol·licitin,
preveu sancions de fins a 1500
euros.
COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB participa en una Jornada
de rècord Guinnes de reanimació
cardiopulmonar

Palma, 1 de desembre
desembre 2017
La FELIB treballa juntament amb la
Direcció General de Salut i l’Institut
Municipals d’Afers Socials per
confeccionar una ordenança tipus
per a tots els municipis de Balears
per controlar el fenomen del

Els ajuntaments es mobilitzaran
juntament
amb
Medicina
Esportiva del Consell de Mallorca
i
la
Direcció
General
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d’Emergències del Govern per fer
fer
una jornada on durant 5 minuts es
reanimaran dins a 2500 ninots.
“És un acte per conscienciar a la
població civil que amb unes
nocions bàsiques de reanimació
podran salvar moltes vides”

població general que es poden
salvar vides fent unes maniobres
bàsiques de (Reanimació Cardio
Pulmonar
(RPC)
L’aturada
cardiorespiratòria és la primera
causa de mortalitat en el món on
cada anys moren 135 milions de
persones. Cada quaranta segons hi
ha una aturada cardiorespiratòria.
Cada 20 minuts, n’hi ha una a
Espanya. La reacció a una aturada
cardiorespiratòria s’ha de fer en un
màxim de 8 minuts per això,
expliquen, el més important és el
primer testimoni. “En el 60% dels
casos hi ha una persona present que
no pot fer res perquè no té cap
coneixement”.
Davant
una
aturada
cardiorespiratòria primer s’han
d’identificar els símptomes, Després
telefonar al servei d’emergències i
acte seguit donar un massatge
constant perquè el cor bombegi
mentre arriba l’ajuda. “És millor fer
poc i malament que no fer res”,
expliquen.
Durant l’any 2018, a més, el Govern
aprovarà un Decret que obligarà a
instal·lar desfibril·ladors als llocs
públics i se necessitarà una formació
específica pel seu ús. “Formar a
centres homologats, amb gent que
s’hi dediqui i ho sàpiga ensenyar”.
El 061, només durant l’any 2017, ja
ha impartit cursos a 1400 alumnes
entre els quals policies locals,
bombers, professors i alumnes. “El
millor exemple el trobam en els
països nòrdics on el RCP està inclòs
en el currículum escolar a partir dels
10 anys”.

Palma, 13 de desembre 2017
Només en el primer semestre de
2017 s’han registrat 360 casos de
reanimació cardiopulmonar (RCP) a
Balears. “Reanimam el 40% dels
casos extra hospitalaris”, explica
Iñaki Unzaga, cap del Servei
d’Assistència del 061.
Tot i que les xifres són òptimes, amb
una formació bàsica entre la
població es podrien salvar més
vides.
Amb aquesta intenció neix un
projecte lúdic i de divulgació que a
més vol entrar en el Llibre Guinnes
dels Rècords. El proper 19 de maig
de 2018, el Palma Arena acollirà ‘5
minuts per un cor’, un acte
organitzat per la FELIB, Medicina
Esportiva del Consell de Mallorca i
la Direcció General d’Emergències
del Govern Balear que vol ajuntar
fins a 2500 reanimacions figurades a
la vegada. “Creim en la necessitat
de conscienciar a la ciutadania i
necessitam que els municipis,
l’administració
més
propera,
s’impliqui”, ha explicat la secretària
general de la FELIB, Neus Serra.
Per la seva banda, el doctor
Bartomeu Marí, cap de servei de
Medicina Esportiva, explica que “el
Guinnes és anecdòtic perquè el
projecte és sensibilitzar a la
Ens podeu trobar
Fan Page al Facebook:: FELIB
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@FELIB_info
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