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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.
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6. S’adreça als poders públics, i participa
amb caràcter consultiu, en l’elaboració de
la normativa legal que afecta les entitats
locals.

disposa en aquests estatuts.

Entitats associades
Alaior
Alaró
Alcúdia
Algaida
Andratx
Ariany
Artà
Banyalbufar
Binissalem
Búger
Bunyola
Calvià
Campanet
Campos
Capdepera
Ciutadella de Menorca
Consell
Costitx
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

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
5
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Consell Executiu

Puigpunyent
sa Pobla
Sant Antoni de Portmany
Sant Joan
Sant Joan de Labritja
Sant Josep de sa Talaia
Sant Llorenç des Cardassar
Sant Lluís
Santa Eugènia
Santa Eulària des Riu
Santa Margalida
Santa Maria del Camí
Santanyí
Selva
Sencelles
ses Salines
Sineu
Sóller
Son Servera
Valldemossa
Vilafranca de Bonany
Consell de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Consell Insular d’Eivissa
Consell Insular de Formentera

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.
6
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•

vot. La Comissió Permanent s’ha de reunir,
convocada pel president, una vegada cada
mes. S’ha de reunir en sessió extraordinària
amb la petició prèvia raonada d’almenys
dos dels seus integrants.

Antoni Daniel Frontera Borrueco,
vocal des del 30 de juny de 2018
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

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
• Antoni Daniel Frontera Borrueco,
vocal des del 30 de juny de 2018
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

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
7
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Presidència

direcció, convocar les sessions de
l’Assemblea, del Consell Executiu i de la
Comissió Permanent.
• Preparar, a instàncies del president,
l’ordre del dia i la documentació relativa a
les reunions dels òrgans rectors de la
Federació, i estendre’n les actes
corresponents, d’acord amb el que els
estatuts preveuen.
• Custodiar i dur al dia el registre i l’arxiu
general de la Federació.
• Ser el cap del personal dels serveis de
la Federació.
• Supervisar la tresoreria i la
comptabilitat de la Federació.
• Representar l’entitat en els girs o els
tràfics mercantils que són necessaris per
aconseguir els fins estatutaris.
• Exercir les altres funcions que li
delegui el president de la Federació.

El president de la FELIB aquesta legislatura
2015-2019 és Joan Carles Verd Cirer, batle
de Sencelles, elegit per unanimitat a
l’Assemblea Constituent de l’11 de
setembre de 2015.
El president de la Federació és el seu
representant ordinari i ha de tenir,
necessàriament, la condició de batle o
president d’un consell insular associat a la
Federació.
Correspon al president assegurar la bona
marxa de les sessions, interpretar els
estatuts, dirigir els debats i mantenir-ne
l’ordre, per a la qual cosa pot ser assistit
pels vicepresidents. Si es promou debat, el
president ha d’ordenar les intervencions i
ha de dirimir els empats en les votacions
amb el seu vot de qualitat.

Secretaria General
La secretaria general de la FELIB aquesta
legislatura 2015-2019 és Neus Serra
Cañellas
El secretari general té les atribucions
següents:
• Dirigir els serveis administratius i
tècnics de la Federació.
• Per ordre del president, i sota la seva
8
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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:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Altres tasques que du a terme són:

Dirigir,
organitzar,
programar,
coordinar i controlar les gestions i
tràmits propis de la competència del
departament
Assessorar i donar suport als òrgans
superiors i directius de la Federació
Col.laborar i coordinar-se amb la
resta de institucions en les matèries
de caràcter transversal
Informar a la Secretaria General,
periòdicament i en tot cas a
requeriment
seu,
del
desenvolupament de les actuacions
del seu servei.
Tramitar expedients, registrar i
administrar, informar, arxivar i
recopilar dades i documentació
Distribuir
i
gestionar
la
correspondència rebuda
Actualitzar l’Agenda FELIB.
Reservar
sales,
cedir
espais,
confirmar reunions, etc.
Gestionar correu electrònic general
de la FELIB.
Atenció telefònica.
Convocar comissions externes FELIB
Contestar a les convocatòries, enviar
correus, telefonar per confirmar
assistència, convocar suplent si és
necessari i arxivar.
Servei de Correus.
Enquadernar documentació FELIB.
Dur l’arxiu general FELIB.

•
•

•

•
•
•
•
•
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Elaborar i emetre els informes
encomanats per la Secretaria
General i la Presidència
Proposar
mesures
per
la
modernització de tràmits i millora
de la gestió i mètodes de treball en
la matèria del departament
Controla, coordina i supervisa el
personal adscrit a la federació i
impulsa, programa i organitza totes
aquelles accions proposades de de
la Secretaria General i la Presidència
de la Federació i de totes aquelles
promogudes
per
altres
administracions i empreses privades
Redacció d’actes dels Consell
Executius
Jornades FELIB: Elaborar programa
i la fitxa d’inscripció.
Reservar aules per al servei de
videoconferència.
Enviar informació als ajuntaments:
batles, regidors i/o tècnics. Control
de participació.
És el responsable de tenir al dia les
dades dels batles i regidors de cada
àrea i de difondre a les entitats locals
la informació que pot ser del seu
interès (@, carta i/o fax).

Memòria d’activitats 2018
Reunions dels òrgans de govern

Consell Executiu ordinari de 25 de maig de
2018

Comissió Permanent
Consell Executiu
Consell Executiu ordinari de 16 febrer de
2018

Consell Executiu ordinari de 25 setembre
de 2018
Consell Executiu Extraordinari de 05 abril
de 2018
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Assemblea General

Consell Executiu ordinari de 24 octubre de
2018

Assemblea General ordinària de 15 de juny
de 2018.
Assistents convidats:
• Sra. Maria Morey Aguirre, secretària
general de la conselleria d’Hisenda i
Administracions
Públiques
del
Govern de les Illes Balears.
• Sra. Margalida Prohens Rigo,
diputada.
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Canvis batlia 2018
2018

Es reuní dia:
06 de novembre de 2018.
15 de novembre de 2018.
16 de novembre de 2018.

Binissalem: 10 de març de 2018
Surt: Andreu Villalonga Simonet
Entra: Juan Victor Martí Vallés

Mesa de Contractació:

Felanitx: 16 de juny de 2018
Surt: Joan Xamena Galmés
Entra: Jaume Monserrat Xamena

La
licitació
del
contracte
de
subministrament
d’energia
elèctrica
destinada a les entitats locals de les Illes
Balears a través de la Central de
Contractació de la FELIB (expedient
1/2018) respon a la necessitat de constituir
una Mesa de Contractació d’acord amb el
que disposa la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP).

Llucmajor: 17 de febrer de 2018
Surt: Bernadí Vives Cardona
Entra: Gregori Estarellas Mas
Maria de la Salut:
Sal ut: 13 de gener de 2018
Surt: Gabriel Mas Oliver
Entra: Guillem Jordà Bauza

Els membres de la comissió són:
Sr. Joan Carles Verd Cirer, President de la
FELIB i batle de Sencelles
Sr. Miquel Santandreu Bestard, Assessor
Jurídic de la FELIB
Sr. Juan Castañer Alemany, Secretari de
l’Ajuntament de Calvià
Sr. Mateu Rigo Vallori, Interventor de
l’Ajuntament de Calvià
Sr. Julio Trillo Pérez, Tècnic del Consell de
Mallorca.
Sr. Pedro Bofill Contreras, Assessor Jurídic
de la FELIB

Selva: 30 de juny de 2018
Surt: Joan Sastre Coll
Entra: Antoni Daniel Frontera Borrueco

Reunions comissions internes
Comissió Mixta entre FELIB i Cooperació
Local: Ajudes Comarca Llevant:
Comissió derivada de l’atorgament de les
ajudes dirigides a compensar les pèrdues
en els cultius i els danys a infraestructures
agrícoles ocasionats per les inundacions en
els municipis d'Artà, Alcúdia, Capdepera,
Manacor, Sant Llorenç i Son Servera.

Es reuní dia:
09 d’octubre de 2018.
18 d’octubre de 2018.

Els membres de la comissió són:
Sr. Joan Carles Verd Cirer, president de la
FELIB i batle de Sencelles.
Sra. Maria Antònia Mulet Vich, batlessa
d’Algaida.
Sr. Antoni Bernnassar Pol, batle de Lloret
de Vistalegre.
Sr. Guillem Villalonga Ramonell, batle de
Mancor de la Vall.
Sr. Llorenç S. Galmés Verger, batle de
Santanyí.
13
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C omissions externes
COMISSIÓ BALEAR DE FUNCIÓ PÚBLICA
TITULAR 1
SUPLENT 1
TITULAR 2
SUPLENT 2
TITULAR 3
SUPLENT 3
TITULAR 4
SUPLENT 4

Aurora Jhardi Massanet
Veronica Arteta Arrue
Antoni Mari Mari
Xisco Martorell Canals
Llorenç Carretero
Neus Serra Cañellas
Paquita Ribas Ribas
Pedro Bofill Contreras

Regidora Ajuntament Palma
DG Funció Publica Ajunt. Palma
Batle Sant Joan de Labritja
Batle Santa Eugenia
Regidor Sant Lluis
Secretària General FELIB
Regidora Sant Josep
Assessor jurídic

CONSELL BALEAR DE L’AIGUA
TITULAR
SUPLENT

Josep Marí Ribas
Llorenç Carretero Tuduri

Batle de Sant Josep
Tinent batle de Sant Lluís

14 de setembre de 2018
CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE BALEARES
TITULAR

Bartomeu Gili Nadal

Batle de d’Artà

COMISSIÓ INTERINSULAR ASSESSORA DE COMERÇ
TITULAR
SUPLENT

Maria Roig Adrover
Pedro Bofill Contreras

ADL Felanitx
Assessor jurídic

6 de febrer de 2018
25 d’octubre de 2018
CONSELL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
TITULAR
SUPLENT

Toni Salas Roca
Margalida Garcias Simon

Batle de Costitx
Regidora Algaida

COMITÈ DE COORDINACIÓ AEROPORTUÀRIA
TITULAR 1
TITULAR 1
SUPLENT 1
TITULAR 2
SUPLENT 2
TITULAR 3
SUPLENT 3

José Hila Vargas
Antoni Noguera Ortega
Joana Mª Adrover
Conxa Juanola Pons
Llorenç Carretero
Josep Marí Ribas
Francisco Ramon Tur

Batle de Palma
Batle de Palma
Regidora Palma
Batlessa Maó
Regidor Sant Lluis
Batle Sant Josep de Sa Talaia
Regidor S. Josep de sa Talaia

20 de juliol de 2018
CONSELL RECTOR DE L ’ INSTITUT BALEAR DE LA DONA
TITULAR 1
SUPLENT 1
TITULAR 2
SUPLENT 2
TITULAR 3
SUPLENT 3

Maria Antonia Mulet Vich
Guillem Villalonga
Llorenç Carretero
Neus Serra Cañellas
Liniu Siquier Capo
Pedro Bofill Contreras
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Batlessa Ajuntament Algaida
Batle de Mancor de la Vall
Regidor Sant Lluis
Secretària General FELIB
Batlessa Ajuntament Búger
Assessor jurídic
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AGÈNCIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA
EN REPRESENTACIÓ DE
LA FELIB
TITULAR 1
TITULAR 2
TITULAR 3
TITULAR 3
TITULAR 4
TITULAR 5
TITULAR 6
TITULAR 7
TITULAR 8

Joan Carles Verd
Toni Salas Roca
Natalia Troya Isern
Toni Salas Roca
Joan Rotger Seguí
Joan Sastre Coll
Joan Francesc Canyelles
Biel Ferra Martorell
Mª Antònia Mulet Vich
Sebastià Sagreras
Francisco Martorell

Batlessa de Son Servera
Batle de Costitx
Batle de Selva
Batle de Selva
Batle de Marratxí
Batle de Puigpunyent
Batlessa de Algaida
Batle de Campos
Batle de Santa Eugenia

26 de gener de 2018
26 de març de 2018
27 d’abril de 2018
25 de maig de 2018
30 de juliol de 2018
07 de setembre de 2018
26 de setembre de 2018
25 d’octubre de 2018
23 de novembre de 2018
20 de desembre de 2018
COMISSIO DE COORDINACIÓ DELS ENS TERRITORIALS IB
TITULAR 1
SUPLENT 1
TITULAR 2
SUPLENT 2

Antoni Mari Marí
Neus Serra Cañellas
Llorenç Carretero
Pedro Bofill Contreras

Batle de Sant Joan de Labritja
Secretària General FELIB
Regidor Sant Lluis
Assessor jurídic

28 de setembre de 2018
COMISSIÓ TIC MALLORCA
TITULAR
SUPLENT

Neus Serra Cañellas
Pedro Bofill Contreras

Secretària General FELIB
Assessor jurídic de ka FELIB

23 de juliol de 2018
COMISSIÓ TÈCNICA TIC MALLORCA
TITULAR

Gaspar Mora Mulet

Regidor Ajuntament Porreres

PONÈNCIA TÈCNICA DE PATRIMONI
TITULAR
SUPLENT

Joan Carles Verd Cirer
Neus Serra Cañellas

President FELIB
Secretària General FELIB

21 de març de 2018
16 de maig de 2018
25 de juliol de 2018
19 de setembre de 2018
07 de novembre de 2018
15

Memòria d’activitats 2018
CONSELL DE LA MINERIA
TITULAR
SUPLENT

Josep Oliver Amengual
Neus Serra Cañellas

Batle de Sineu
Secretària General FELIB

15 de març de 2018
COMISIÓ DE GARANTIES A CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
TITULAR
SUPLENT

Toni Salas Roca
Neus Serra Cañellas

Batle de Costitx
Secretària General FELIB

18 de setembre de 2018
25 d’octubre de 2018
PLE DE LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT DE LES ILLES BALEARS
TITULAR
SUPLENT 1
SUPLENT 2

Joan Carles Verd Cirer
Neus Serra Cañellas
Pedro Bofill Contreras

President FELIB
Secretària General FELIB
Assessor jurídic de la FELIB

25 de gener de 2018
22 de febrer de 2018
28 de març de 2018
26 d’abril de 2018
31 de maig de 2018
28 de juny de 2018
12 de juliol de 2018
23 de juliol de 2018
26 de juliol de 2018
14 de setembre de 2018
27 de setembre de 2018
31 d’octubre de 2018
29 de novembre de 2018
20 de desembre de 2018
SUBCOMITÈ AUTORITZACIONS AMBIENTALS INTEGRADES
TITULAR
SUPLENT

Joan Carles Verd
Pedro Bofill Contreras

President de la FELIB
Assessor jurídic de la FELIB

18 de gener de 2018
15 de febrer de 2018
19 d’abril de 2018
24 de maig de 2018
21 de juny de 2018
19 de juliol de 2018
12 de setembre de 2018
20 de setembre de 2018
24 d’octubre de 2018
22 de novembre de 2018
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Memòria d’activitats 2018
SUBCOMITÈ AVALUACIONS IMPACTE AMBIENTAL
TITULAR
SUPLENT

Joan Carles Verd
Pedro Bofill Contreras

President de la FELIB
Assessor jurídic de la FELIB

18 de gener de 2018
15 de febrer de 2018
22 de març de 2018
10 de juliol de 2018
19 de juliol de 2018
SUBCOMITÈ AVALUACIONS AMBIENTALS ESTRATÈGIQUES
TITULAR
SUPLENT

Joan Carles Verd
Neus Serra Cañellas

President de la FELIB
Secretària General de la FELIB

15 de febrer de 2018
19 d’abril de 2018
24 de maig de 2018
21 de juny de 2018
12 de setembre de 2018
20 de setembre de 2018
24 d’octubre de 2018
22 de novembre de 2018
13 de desembre de 2018
COMISIÓN CENTRAL DEL AREA
AREA DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TITULAR
SUPLENT

Toni Mir Llabrés
Neus Serra Cañellas

Batle d’Alcudia
Secretària General de la FELIB

CONSELL SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA
TITULAR MALLORCA
SUPLENT MALLORCA
TITULAR MENORCA
SUPLENT MENORCA
TITULAR EIVISSA
SUPLENT EIVISSA

Antoni Salas Roca
Antonia Fiol Serra
Maria Montserrat Morla
Llorenç Carretero Tuduri
Rafel Ruiz Gonzalez
Jose Juan Tur Cardona

Batle de Costitx
Regidora de Costitx
Batlessa de Sant Lluis
Tinent batle de Sant Lluís
Batle d'Eivissa
Regidor cultura Eivissa

CONSELL ASSESSOR DE L’ENERGIA
TITULAR
SUPLENT

Llorenç Carretero
Juanjo Ferrer Martinez

Regidor Ajuntament Sant Lluís
Regidor de Sant Antoni

15 de febrer de 2018
19 de juliol de 2018
19 de novembre de 2018
COMISSIÓ ASSESORA D’ESTADÍSTICA (IBESTAT)
TITULAR 1
SUPLENT 1
TITULAR 2
SUPLENT 2

Bartomeu Jover Sanchez
Pedro Bofill Contreras
Neus Serra Cañellas
Miquel Santandreu

21 de febrer de 2018
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Batle d’Estellencs
Assessor jurídic de la FELIB
Secretària General de la FELIB
Assessor Jurídic de la FELIB

Memòria d’activitats 2018
COMISIÓN DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL
TITULAR
SUPLENT

Llorenç Galmés Veger
Sebastià Sagreras

Batle de Santanyí
Batle de Campos

29 de novembre de 2018
CONSEJO DE EMPADRONAMIENTO DE LES ILLES BALEARS
TITULAR 1
SUPLENT 1
TITULAR 2
SUPLENT 2

Antoni Mari Mari
Sebastià Sagreras
Llorenç Galmes Verger
Neus Serra Cañellas

Batle de Sant Joan de Labritja
Batle de Campos
Batle de Santanyí
Secretària General de la FELIB

08 de febrer de 2018
09 d’octubre de 2018
12 de desembre de 2018
COMISIÓN FLUJOS MIGRATORIOS CAMPAÑAS AGRÍCOLAS
TITULAR
SUPLENT

Biel Ferragut
Joan Crespí Garau

Batle de Sa Pobla
Regidor de Sa Pobla

CONSELL RECTOR DE L’EBAP
TITULAR 1
SUPLENT 1
TITULAR 2
SUPLENT 2

Neus Serra Cañellas
Angela Gracia Miralles
Miquel Santandreu
Pedro Bofill Contreras

Secretària General de la FELIB
FELIB Formació
Assessor jurídic de la FELIB
Assessor jurídic de la FELIB

03 de maig de 2018
COMISSIÓ PARITÀRIA DE FORMACIÓ PER L’OCUPACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
TITULAR
SUPLENT

Joan Carles Verd
Angela Gracia Miralles

President de la FELIB
FELIB Formació

14 de març de 2018
16 de maig de 2018
CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS (CEIB)
TITULAR 1
SUPLENT 1
TITULAR 2
SUPLENT 2
TITULAR 3
SUPLENT 3

Maria Antònia Veny Serra
Neus Serra Cañellas
Laia Obrador Pons
Gabriel Pons Pons
Vicenta Mengual Llull
Elena Lopez Bonet

06 de febrer de 2018
27 de febrer de 2018
12 de març de 2018
28 de març de 2018
25 d’abril de 2018
23 de maig de 2018
11 de juny de 2018
18

Regidora d'educació Porreres
Secretària General FELIB
Regidora Ajuntament de Maó
Regidor Ajuntament de Maó
Regidora Educació Eivissa
Tinent de batle Eivissa

Memòria d’activitats 2018
26 de juny de 2018
28 de juny de 2018
06 de setembre de 2018
24 de setembre de 2018
27 de setembre de 2018
14 de novembre de 2018
20 de novembre de 2018
22 de novembre de 2018
COMISSIÓ DE VIDEOVIGILÀNCIA
TITULAR
SUPLENT

Tolo Moya Ferragut
Neus Serra Cañellas

Batle de Lloseta
Secretària General de la FELIB

28 de febrer de 2018
15 de juny de 2018
13 de setembre de 2018
COMISSIÓ DEL JOC DE LES ILLES BALEARS
TITULAR
SUPLENT

Tolo Moya Ferragut
Neus Serra Cañellas

Batle de Lloseta
Secretària General de la FELIB

16 de maig de 2018
OBSERVATORI DE LES PERSONES MAJORS DE MALLORCA (IMAS)
TITULAR
SUPLENT

Neus Serra Cañellas
Pedro Bofill Contreras

Secretària General FELIB
Assessor jurídic de la FELIB

12 de juny de 2018
11 de desembre de 2018
COMITÈ DE SEGUIMENT DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER (2014(2014- 2020)
TITULAR
SUPLENT

Joan Carles Verd
Neus Serra Cañellas

President de la FELIB
Secretària General de la FELIB

Joan Carles Verd
Neus Serra Cañellas

President de la FELIB
Secretària General de la FELIB

16 de maig de 2018
CONSELL DE SALUT
TITULAR
SUPLENT

30 de maig de 2018
12 de desembre de 2018
PLE DE LA JUNTA AUTONÒMICA D’ACTIVITATS DE LES ILLES BALEARS
TITULAR
SUPLENT

Llorenç Galmés Veger
Sebastià Sagreras

Batle de Santanyí
Batle de Campos

19
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CONSELL SERVEIS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS
TITULAR
SUPLENT 1
SUPLENT 2

Miquel Fiol Julia
Neus Serra Cañellas
Pedro Bofill Contreras

Regidor Ajuntament Sencelles
Secretària General FELIB
Assessor Jurídic de la FELIB

17 de gener de 2018
07 de març de 2018
13 de juny de 2018
CONSELL ESCOLAR INSULAR D’EIVISSA
TITULAR
SUPLENT

Ana Ribas Alonso
Josep Tur Cardona

Regidora S. Josep de sa Talaia
Regidor Eivissa

24 d’octubre de 2018
CONSELL DE DIRECCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB)
TITULAR
SUPLENT

Neus Serra Cañellas
Pedro Bofill Contreras

Secretària General FELIB
Assessor jurídic de la FELIB

Llorenç Carretero
Neus Serra Cañellas

Regidor Ajuntament Sant Lluís
Secretària General de la FELIB

19 de gener de 2018
09 de febrer de 2018
19 d’abril de 2018
31 de maig de 2018
15 de juny de 2018
05 de setembre de 2018
MESA DE L’HABITATGE
TITULAR
SUPLENT

15 d’octubre de 2018
25 d’octubre de 2018
FÒRUM BALEAR DEL VOLUNTARIAT
TITULAR
SUPLENT

Neus Serra Cañellas
Pedro Bofill Contreras

Secretària General FELIB
Assessor jurídic de la FELIB

COMITÈ TÈCNIC GESTIÓ EMERGÈNCIES
TITULAR
SUPLENT
TITULAR
SUPLENT
TITULAR
SUPLENT

Sergi Torrandell i Gornés
Mateu Cañellas Veny
Ignasi Camps Marques
Francesc Pallicer Pons
Armando Riera Martínez
Juan Carlos Mora Muñoz

Inspector Cap Marratxi
Subinspector Marratxi
Cap Policia Local Ciutadella
Subinspector
Cap Policia Santa Eularia

COMITÈ TÈCNIC DE PLANIFICACIÓ EN PROTECCIÓ
TITULAR
SUPLENT
TITULAR
SUPLENT
TITULAR
SUPLENT

Sergi Torrandell i Gornés
Mateu Cañellas Veny
Ignasi Camps Marques
Francesc Pallicer Pons
Armando Riera Martínez
Juan Carlos Mora Muñoz
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Inspector Cap Marratxi
Subinspector Marratxi
Cap Policia Local Ciutadella
Subinspector
Cap Policia Santa Eularia

Memòria d’activitats 2018
COMITÈ D’AVALUACIÓ DE NECESSITATS
TITULAR

Petra Joan Socias

Regidora Ajuntament Petra

PLE DE LA COMISSIÓ D’EMERGÈNCIES
TITULAR
SUPLENT
TITULAR
SUPLENT
TITULAR
SUPLENT

Mariano Izquierdo Garcia
Sergi Torrandell i Gornés
Oriol Barandat Baldoma
Noemi Camps Villalonga
Juanjo Ferrer Martínez
Aida Alcarazaz Martinez

Regidor Seguretat Ciutadana
Inspector Cap Marratxi
Regidor Ciutadella
Regidora Ciutadella
Regidor Sant Antoni
Regidora Sant Antoni

CONSELL ASSESSOR DE SERVEIS SOCIALS (IMAS)
TITULAR
SUPLENT 1

Miquel Fiol Julia
Neus Serra Cañellas

Regidor Ajuntament Sencelles
Secretària General FELIB

26 d’octubre de 2018
CONSELL ASSESSOR DE L’ECONOMIA SOCIAL I DEL COOPERATIVISME DE LES ILLES
BALEARS
TITULAR
SUPLENT 1

Juanjo Ferrer Martínez
Neus Serra Cañellas

Regidor de Sant Antoni
Secretària General FELIB

EDAT
T ESCOLAR
COMISSIÓ TÈCNICA PERMANENT PLA ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA EDA
A LES ILLES BALEARS
TITULAR
SUPLENT

Neus Serra Cañellas
Pedro Bofill Contreras

Secretària General FELIB
Assessor jurídic de la FELIB

25 d’octubre de 2018
CONSELL BALEAR DE TRANSPORT TERRESTRE
TITULAR
SUPLENT
SUPLENT

Bartomeu Jover Sanchez
Neus Serra Cañellas
Pedro Bofill Contreras

Batle d'Estellencs
Secretària General FELIB
Assessor Jurídic

09 d’abril de 2018
20 de juny de 2018
22 d’octubre de 2018
COMISSIÓ TÈCNICA INSULAR DE BIBLIOTEQUES
TITULAR
SUPLENT
TILULAR 2
SUPLET 2

Mateu Ramon Lidon
Carme Llinàs Obrador
Maria Juan Busquets
Julio Oncala Fernández

Andratx
Soller
Marratxi
Marratxi

CONSEJO TERRITORIAL DE LA FEMP
TITULAR
SUPLENT

Joan Carles Verd
Alfonso Rodríguez Badal

27 de febrer de 2018
26 de juny de 2018
12 de setembre de 2018
17 d’octubre de 2018
13 de novembre de 2018
10 de desembre de 2018
21

President de la FELIB
Batle de Calvià

Memòria d’activitats 2018
CONSELL DE CONSUM
TITULAR 1
SUPLENT
TILULAR 2
SUPLENT

Gori Ferra Frau
Neus Serra Cañellas
Antonia Triguero
Pedro Bofill Contreras

Ajuntament d’Inca
Secretària General de la FELIB
Ajuntament d’Inca
Serveis Jurídics de la FELIB

12 de desembre de 2018
MESA CONTRA LA LLUITA DE LA POBRESA ENERGÈTICA
TITULAR

Neus Serra Cañellas

Secretària General FELIB

31 d’octubre de 2018
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS NO PERILLOSOS – MALLORCA
TITULAR
SUPLENT 1

Rosa Roca Garcia
Neus Serra Cañellas

Regidora de Sencelles
Secretària General FELIB

28 de març de 2018
PONÈNCIA TÈCNICA D’ARTESANIA
TITULAR
SUPLENT

Neus Serra Cañellas
Pedro Bofill Contreras

Secretària General FELIB
Assessor jurídic de la FELIB

31 de gener de 2018
09 de maig de 2018
06 de juny de 2018
20 de juny de 2018
21 de novembre de 2018
COMISSIÓ DE TOPONIMIA DE LES ILLES BALEARS
BALEARS
TITULAR
SUPLENT

Neus Serra Cañellas
Pedro Bofill Contreras

Secretària General FELIB
Assessor jurídic de la FELIB

27 de febrer de 2018
09 d’octubre de 2018
CONSELL D’INFÀNCIA I FAMÍLIA DE LES ILLES BALEARS
TITULAR
SUPLENT

Neus Serra Cañellas
Pedro Bofill Contreras

Secretària General FELIB
Assessor jurídic de la FELIB

27 de març de 2018
13 de juny de 2018
CONSELL DE BIBLIOTEQUES DE LES ILLES BALEARS
TITULAR

Maria Juan Busquets

Ajuntament de Marratxi

CONSELL ASSESSOR PER LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES
TITULAR
SUPLENT

Llorenç Carretero
Neus Serra Cañellas

Regidor Ajuntament Sant Lluís
Secretària General de la FELIB
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COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LES ILLES BALEARS
TITULAR
SUPLENT

Pedro Bofill Contreras
Neus Serra Cañellas

Assessor Jurídic de la FELIB
Secretària General de la FELIB

COMISSIÓ DE SEGUIMENT CONTROL DE MALALTIES TRAMESES PER VECTORS
TITULAR

Maria Antònia Mulet Vich

Batlessa d’Algaida

COMISSIÓ MARC INTERDISCIPLINARI I MALTRACTAMENT INFANTIL A LES ILLES BALEARS
TITULAR

Maria Magdalena Llinàs

Ajuntament d’Inca

23 de maig de 2018
PLATAFORMA D’OCI DE QUALITAT (PADIB)
TITULAR 1
SUPLENT 1
ALCUDIA
TITULAR
SUPLENT
BINISSALEM
TITULAR
SUPLENT
SOLLER
TITULAR
SUPLENT

Joan Carles Verd
Neus Serra Cañellas

President FELIB
Secretària General FELIB

Aguas Santas Lobo
Barbara Rebassa Bisbal

Regidora Sanitat
Regidora Educacio

Mari Antonia Caravaca
Pedro Bofill Contreras

Coordinadora Serveis Socials
Assessor jurídic de la FELIB

Margalida Morey Rullan
Miquel Santandreu

Coordinadora Serveis Socials
Assessor jurídic FELIB

13 de febrer de 2018
14 de febrer de 2018
28 de setembre de 2018
05 d’octubre de 2018
27 de novembre de 2018
ASSEMBLEA BALEAR DE L’ESPORT
TITULAR
SUPLENT

Gori Ferrà Frau
Neus Serra Cañellas

Delegat esports Ajunt. Inca
Secretària General de la FELIB

COMISSIÓ DE SEGUIMENT CONVENI MARC ENTRE GOIB I ECOEMBES
TITULAR
SUPLENT

Joan Carles Verd
Neus Serra Cañellas

President de la FELIB
Secretària General de la FELIB

27 de juliol de 2018
CONSELL D’ECONOMIA SOCIAL (CES)
TITULAR
SUPLENT

Alfonso Rodriguez Badal
Joan Carles Verd Cirer

Batle de Calvià
President de la FELIB

COMISSIÓ CONSULTIVA DEL GAS NATURAL A LES ILLES BALEARS
TITULAR

Conrado de l’Llavo

Ajuntament de Manacor
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COMISSIÓ D’IMPULS DEL TURISME SOSTENIBLE
TITULAR
SUPLENT
TILULAR 2
SUPLET 2

Llorenç Carretero Tuduri
Joan Carles Verd
Vicent Marí Torres
Neus Serra Cañellas

Regidor de Sant Lluís
President de la FELIB
Batle de Santa Eulària
Secretària General de la FELIB

27 de març de 2018
21 de maig de 2018
20 de juny de 2018
28 de juny de 2018
18 d’octubre de 2018
CONSELL ASSESSOR DE TURISME
TITULAR
SUPLENT

Domingo Bonnin Daniel
Alfonso Rodriguez Badal

Regidor d’Alcúdia
Batle de Calvià

COMISSIÓ TÈCNICA DE DESAPAREGUTS I FOSSES
TITULAR 1
TITULAR 2
SUPLENT 1
SUPLENT 2

Francisca Mora Veny
Llorenç Carrió Crespí
Neus Serra Cañellas
Francisca Niell Llabrés

Batlessa de Porreres
Regidor Ajuntament de Palma
Secretària General de la FELIB
Coordinadora cultura Aj Palma

24 de gener de 2018
07 de febrer de 2018
11 d’abril de 2018
11 de setembre de 2018
COMISSIÓ IMPLANTACIÓ A LES ILLES BALEARS SISTEMA DIPOSIT, DEVOLUCIÓ I RETORN
RESIDUS I ENVASOS
TITULAR

Rosa Roca Garcia

Regidora de Sencelles

COMITÈ DE SEGUIMENT I CONTROL DE MALALTIES TRANSMESES PER VECTORS
AJUNTAMENT DE PALMA
Antonia Martin Perdiz
Mª Antonia Comas Serra
Pedro Morell Ramis
Fernando Lopez Bermejo
AJUNTAMENT DE CALVIA
Eduardo Cozar Chilleron
AJUNTAMENT BUNYOLA
Sandra Llop Mendez

Regidora de Sanitat
DG Sanitat i Consum
Director de Son Reus
Veterinari municipal
Cap servei Medi Ambient
Regidora

22 de maig de 2018
MESA TÈCNICA D’ECONOMIA, OCUPACIÓ I FORMACIÓ
TITULAR
SUPLENT

Joan Carles Verd
Neus Serra Cañellas

President de la FELIB
Secretària General de la FELIB

19 de març de 2018
29 de maig de 2018
26 de setembre de 2018
24
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MESA TÈCNICA DE TURISME, MEDI AMBIENT I TERRITORI
TITULAR
SUPLENT

Llorenç Carretero
Neus Serra Cañellas

Regidor Ajuntament Sant Lluís
Secretària General de la FELIB

SUBMESA DE TURISME, TERRITORI I TRANSPORT
TITULAR
SUPLENT

Llorenç Carretero
Neus Serra Cañellas

Regidor Ajuntament Sant Lluís
Secretària General de la FELIB

11 de gener de 2018
SUBMESA D’ENERGIA I MEDI AMBIENT
TITULAR
SUPLENT

Llorenç Carretero
Neus Serra Cañellas

Regidor Ajuntament Sant Lluís
Secretària General de la FELIB

COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE DROGODEPENDÈNCIES
MUNICIPIS MENYS DE 20.000 HABITANTS
Maria Antonia Caravaca
TITULAR
SUPLENT
Paula Moyà Binissalem
MUNICIPIS MÉS DE 20.000 HABITANTS
TITULAR
Maria Antonia Sagrera
SUPLENT
Alba Frechina Chico

Mancomunitat Raiguer
Regidora Binissalem
Regidora Manacor
Regidora Manacor

CONSELL ASSESSOR PER LA INTEGRACIÓ DE LES PERSONES INMIGRANTS DE LES ILLES
BALEARS
TITULAR
SUPLENT

Biel Ferragut
Joan Crespí Garau

Batle de Sa Pobla
Regidor de Sa Pobla

COMISSIÓ TÈCNICA INSULAR D’ARXIUS
TITULAR
SUPLENT
TILULAR 2
SUPLET 2

Antoni Quetglas Cifre
Bartomeu Sales Mascaró
Mª Pilar Castor Binimelis
Antonia Colomar Fiol

Tècnic arxiver Soller
Bibliotecari Algaida
Bibliotecari Manacor
Bibliotecària Calvia

Joan Carles Verd

President de la FELIB

Joan Carles Verd
Neus Serra Cañellas

President de la FELIB
Secretària General de la FELIB

11 d’abril de 2018
CONSELL DE LGTBI
TITULAR

02 de juliol de 2018
PLE DE LGTBI
TITULAR
SUPLENT

COMISSIÓ CATÀLEG D’ACTIVITATS CULTURAL DEL CONSELL DE MALLORCA
TITULAR 1
TITULAR 2
TITULAR 3

Antoni Mas Forners
Francesc Tomas Mas
Maria Pau Ruiz Perez

Santa Margalida
Marratxí
Binissalem

25

Memòria d’activitats 2018
CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LA DONA DE LES ILLES BALEARS
TITULAR 1
SUPLENT 1

Maria Antonia Mulet Vich
Guillem Villalonga

Batlessa d’Algaida
Batle Mancor de la Vall

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS
TITULAR
SUPLENT

Neus Serra Cañellas
Miquel Santandreu

Secretària General FELIB
Assessor jurídic de la FELIB

23 d’abril de 2018
26 de novembre de 2018
CONSELL AUTONÒMIC DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA
TITULAR
SUPLENT

Neus Serra Cañellas
Pedro Bofill Contreras

Secretària General FELIB
Assessor jurídic de la FELIB

16 de maig de 2018
JURAT DELS PREMIS ANUALS ESPORTS ILLES BALEARS
TITULAR
SUPLENT

Neus Serra Cañellas
Pedro Bofill Contreras

Secretària General FELIB
Assessor jurídic de la FELIB

08 de novembre de 2018
COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA JUNTA AUTONÒMICA D’ACTIVITAT DE LES ILLES BALEARS
MUNICIPIS MÉS DE 15.000 HABITANTS
TITULAR
Raul Bassa Florit
SUPLENT
Barbara Sureda Gomila
MUNICIPIS MENYS DE 15.000 HABITANTS
Toni Aguila Fuster
TITULAR
SUPLENT
Maria Ferriol Torrens

Tècnic Ajuntament de Maó
Enginyera Ajuntament.Manacor
Tècnic Ajuntament de Sineu
Enginyera Aj. Santa Margalida

22 de gener de 2018
17 d’abril de 2018
19 de juny de 2018
CONSELL DE LA INDÚSTRIA DE LES ILLES BALEARS
TITULAR

Maria Jose Fernandez

Regidora Ajuntament d’Inca

19 de gener de 2018
CONSELL PER L’OBSERVATORI PER LA IGUALTAT – IBDONA
TITULAR
SUPLENT

Neus Serra Cañellas
Pedro Bofill Contreras

Secretària General FELIB
Assessor jurídic de la FELIB

PENIA – PLAN ESTRATÉ
ESTRATÉGICO NACIONAL INFANCIA Y ADOLESCENCIA 20182018-2022
TITULAR

Marta Serra Mir

Tècnica Serveis Socials –Marratxi

GRUP DE TREBALL DE LLUITA CONTRA L’OBESITAT
TITULAR
SUPLENT

Miquel Santandreu
Neus Serra Cañellas

Assessor jurídic de la FELIB
Secretària General de la FELIB

29 de maig de 2018
26
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COMISSIÓ TÈCNICA DE MEMÒRIA I RECONEIXEMENT DEMOCRÀTICS ILLES BALEARS
TITULAR
TITULAR
SUPLENT 1
SUPLENT 2

Bartomeu Bestard
Margalida Rossello Pons
Neus Serra Cañellas
Pedro Bofill Contreras

Palma
Palma
Secretària General FELIB
Assessor jurídic de la FELIB

20 de juny de 2018`
25 de setembre de 2018
COMISSIÓ TÈCNICA DE TREBALL ATENCIÓ EDUCATIVA INFÀNCIA 00-3 ANYS
TITULAR
SUPLENT

Natalia Lopez Vives
Toni Salas

Ajuntament Calvia
Batle de Costitx

COMISSIÓ RODATGES I ACTIVITATS AUDIOVISUALS
TITULAR
SUPLENT

Maria Dolores Sanchez
Joan Fasser Adrover

Andratx

COMISSIÓ TRÀFIC DE DONES I NINES EXPLOTACIÓ SEXUAL 20152015-2018
TITULAR
SUPLENT

Miquel Santandreu
Neus Serra Cañellas

Assessor jurídic de la FELIB
Secretària General de la FELIB

31 de maig de 2018
CONSELL ASSESSOR DE L’AETIB – AGÈNCIA ESTRATÈGICA TURÍSTICA ILLES BALEARS
TITULAR
SUPLENT

Neus Serra Cañellas
Pedro Bofill Contreras

Secretària General FELIB
Assessor jurídic de la FELIB

29 de novembre de 2018
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Visites, actes, compareixences
viatges institucionals

i

Visita del senyor Miquel Vaquer, comercial
de Global Safety Equipment, S.L. Dia 13 de
febrer de 2018.

Visita a la senyora Catalina Cladera Crespí,
Consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears.
Dia 10 de gener de 2018.

Visita al president de la FEMP en motiu de
la Llei Montoro. Dia 27 de febrer de 2018.

Visita de la senyora Antònia Rosselló i
Campins, Gerent del Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació. Dia 16 de gener
de 2018.
Visita
del senyor Jordi Pieitx Gerent
Ecoembes. Dia 15 de gener de 2018.
Visita del senyor Michel Magnier, Cònsul
francès. Dia 26 de gener de 2018.

Visita del senyor Antoni Fuster, President
PIMECO. Dia 05 de març de 2018.

Visita a la senyora Margalida Frontera
Borrueco, Directora General d’Acreditació,
Docència i Recerca de la Salut del Govern
de les Illes Balears. Dia 29 de gener de
2018.
Visita de la senyora Miquela Grimalt,
Consultora del Dret Ambiental. Dia 30 de
gener de 2018.
Visita de l’Assemblea 0-3 anys. Dia 2 de
febrer de 2018.

Visita a la senyora Catalina Cladera Crespí,
Consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears.
Dia 08 de març de 2018.

Visita de l’Associació d’instal·ladors
empresaris de Balear ASINEM. Dia 6 de
febrer de 2018.

Visita a la senyora Mercedes Garrido
Rodríguez, Consellera de Territori i
Infraestructures del Consell de Mallorca.
Dia 9 de març de 2018.

Assistència als premis Nit de la PIMEM 40
anys. Dia 6 de febrer de 2018.

Assistència a la jornada “Municipis i
Educació” del Consell Escolar de Mallorca.
Dia 9 de març de 2018.
Visita del senyor Mateu Carrió Muntaner,
President del Col·legi Oficial d’Arquitectes
de les Illes Balears. Dia 13 de març de 2018
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Visita del senyor Oscar Celada, Director
Territorial de Mapfre. Dia 07 de maig de
2018.

Visita al senyor Cosme Bonet Bonet,
Conseller executiu d’Economia i Hisenda
del Consell de Mallorca. Dia 15 de març de
2018.

Visita del senyor Salvador Martínez, Cap de
publicitat El Temps. Dia 16 de maig de
2018.

Visita del senyor Antoni Mas, conseller
delegat del Centre Tecnològic de la
Indústria Balear, CTIBA. Dia 20 de març de
2018.

Visita del senyor Antoni Riera, Director de
la Fundació Impulsa Balears. Dia 7 de juny
de 2018.

Visita de la senyora Neus Truyols Caimari,
presidenta EMAYA i la senyora Maria
Ramón Salas, batlessa d’Esporles. Dia 20
de març de 2018.

Assistència a la presa de possessió de la
senyora Rosario Sánchez Grau, Delegada
del Govern de les Illes Balears. Dia 20 de
juny de 2018.
Visita a la FEMP en motiu del Consejo
Territorial. Dia 26 de juny de 2018.
Visita al senyor Pere J. Brunet Estarellas,
professor Geografia Humana de l’UIB. Dia
27 de juny de 2018.
Visita a la senyora Sonia Moragues Botey,
Gerent Calvià 2000. Dia 05 de juliol de
2018.

Visita al Institut de Seguretat Pública de les
Illes Balears, ISPIB. Dia 26 de març de 2018.

Visita del senyor Xavier Fernández, gerent
Consulpi. Dia 11 de juliol de 2018.

Visita de la senyora Ana Moilaner,
defensora del Ciutadà. Dia 03 d’abril de
2018.

Visita al senyor Miquel Perelló del Tribunal
de Comptes de les Illes Balears. Dia 11 de
juliol de 2018.

Visita dels sindicats UGT, CCOO, CSIF. Dia
17 d’abril de 2018.

Recepció de les Majestats els Reis. Dia 03
d’agost de 2018.

Visita del senyor Gabriel Alzamora, Gerent
de l’Agència Tributària de les Illes Balears i
amb el senyor Martí Ribas Medina, director
General d’Endesa Balears. Dia 17 d’abril de
2018.

Jurat del Premi Turisme de les Illes Balears.
Dia 13 d’agost de 2018.
Visita al senyor Sebastià Vanrell Sintes,
Secretari General de la Conselleria
d’Educació i Cultura de les Illes Balears. Dia
06 de setembre de 2018.

Visita del senyor Elisen Climent. Dia 03 de
maig de 2018.
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Visita a la senyora Mercedes Garrido
Rodríguez, Consellera de Territori i
Infraestructures del Consell de Mallorca.
Dia 27 de setembre de 2018.

Assistència a l’Obertura de l’Any acadèmic
de l’UIB. 07 de setembre de 2018.
Assistència al concert pel dia mundial del
turisme. Dia 11 de setembre de 2018.

Visita de la directiva del Col·legi Oficial
d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB).
Dia 01 d’octubre de 2018.

Visita a la FEMP en motiu del Consejo
Territorial. Dia 12 de setembre de 2018.

Assistència al acte de la festivitat de la
Patrona de la Guàrdia Civil. Dia
08
d’octubre de 2018.
Assistència al III premi empresari de l’any.
Dia 22 d’octubre de 2018.
Assistència al XVII Congrés de directius
CEDE. Dia 25 d’octubre de 2018.
Visita al senyor Joan Font, conseller de
Cooperació Local del Consell de Mallorca.
Dia 06 de novembre de 2018.
Assistència a la primera valoració
d’Actuacions d’Emergència de la Comarca
de Llevant de Mallorca. Dia 08 de
novembre de 2018.
Visita a la senyora Catalina Cladera Crespí,
Consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears.
Dia 14 de novembre de 2018.
Visita a la senyora Catalina Cladera Crespí,
Consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears.
Dia 13 de setembre de 2018.

Visita a la senyora Catalina Cladera Crespí,
Consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears.
Dia 22 de novembre de 2018.

Visita del senyor Jordi Pietx i la senyora
Gemma Arroyo, Gerent i Especialista en
Gestió de Residus Ecoembes. Dia 17 de
setembre de 2018.
Visita a la senyora Guadalupe Pulido,
secretària general de la conselleria de Salut
de les Illes Balears. Dia 18 de setembre de
2018.
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Visita de la senyora Hanane Saadi, Cònsol
General del Marroc. Dia 22 de novembre
de 2018

Visita de la senyora Maria Frontera,
presidenta de la Federació Empresarial
Hotelera de Mallorca. Dia 05 de desembre
de 2018.
Visita de la senyora Rosa Maria Cañameras,
gerent del Centre Balears Europa. Dia 13
de desembre de 2018.

.
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J ornades 2018
2018
•

Jornada Esborrany de decret de
regulació de les guarderies i la nova
regulació del Govern del “bono social”
d’electricitat. Conselleria de Serveis
Socials i Cooperació del Govern de les
Illes Balears. Dia 19 de gener de 2018
a la seu de la FELIB, amb
videoconferència a les demés illes.
Durada 2 hores. 22 participants.

•

•

Jornada Llei de Contractes del Sector
Públic. Dia 24 i 25 de gener de 2018 al
Centre Empresarial Fundació BIT.
FEMP i el Ministro de Hacienda y
Función Pública, Secretaria de Estado
de Presupuestos y Gastos del Instituto
de
Estudios
Fiscales.,
amb
videoconferència a les demés illes
Durada 15 hores. 165 participants.
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Jornada polítiques actives i calendari
2018. Dia 7 de febrer de 2018 a la seu
de la FELIB, amb videoconferència a
les demés illes. SOIB. Durada 2 hores.
31 participants.
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•

Jornada Xylella i protocol atac de cans.
Dia 14 de març de 2018 a la seu de la
FELIB, amb videoconferència a les
demés illes. Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears. Durada 2
hores. 16 participants.

•

Jornada Dubtes de contractes del
Sector Públic. Dia 22 de març de 2018
a la seu de la FELIB. Durada 2 hores. 7
participants.
•

•

Formació Utilització Desfibril·ladors
Semiautomàtics Externs (DESA). Dia 24
i 25 d’abril de 2018 a la seu de la FELIB.
Durada 8 hores. 25 participants.

•

Formació Utilització Desfibril·ladors
Semiautomàtics Externs (DESA). Dia 26
i 27 d’abril de 2018 a la seu de la FELIB.
Durada 8 hores. 25 participants.
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Jornada de promoció de reanimació
cardiopulmonar. 5 minuts per un cor.
Objectiu: aconseguir el Rècord
Guinness
19 de maig es va du a terme la primera
jornada de reanimació cardiopulmonar
(RCP) a les Illes Balears, en el velòdrom
Palma Arena, organitzada per la
Conselleria de Salut, la Gerència del
061 del Servei de Salut, la Federació
d’Entitats Locals de les Illes Balears i el
Consell
de
Mallorca,
a
més
d’ajuntaments i altres institucions
públiques i privades.
L’objectiu de la trobada era aconseguir
establir el Rècord Guinness de
persones fent durant cinc minuts una
RCP en maniquins adults, infants i
lactants. Qualsevol persona que
presencia un aturada cardiorespiratòria
ha de saber la importància d'activar la
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cadena de supervivència: alerta
precoç, reanimació bàsica precoç,
desfibril•lació precoç i reanimació
avançada precoç.

•

•

Jornada Viu Mallorquinament. Dia 18
de juny de 2018 a la seu de la FELIB.
Associació del Petit i Mitjà Comerç de
Mallorca.
Durada
1
hora.
22
participants.

•

Jornada Assentem les bases per una
cultura més participativa. Dia 25 de
juny de 2018 a la seu de la FELIB, amb

Jornada de Treball en Salut Local. Dia
7 de maig a la seu de la FELIB, amb
videoconferència a les demés illes.
Conselleria de Salut, Direcció General
Salut Pública i Participació. Durada 2
hores. 14 participants.
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videoconferència a les demés illes.
Durada 5 hores. 35 participants.

•

•

Jornada Incorporació de criteris de
Sostenibilitat alimentària en la compra
pública. Justícia Alimentària. Dia 29 de
juny de 2018, a la seu de la FELIB amb
videoconferència a les demés illes.
Durada 3 hores. 11 participants.

36

Jornada
informativa
sobre
la
convocatòria d’ajudes destinades al
suport de l’eficiència energètica i l’ús
de les energies renovables a
l’Administració Local. Dia 2 de juliol a
la
seu
de
la
FELIB,
amb
videoconferència a les demés illes.
Conselleria
Territori,
Energia
i
Mobilitat. Direcció General Energia i
Canvi Climàtic. Durada 2 hores. 19
persones.
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•

Jornada informativa nova convocatòria
dels programes mixtes SOIB Jove
Formació i Ocupació i SOIB 30
Formació i Ocupació. Dia 5 de juliol de
2018 a la seu de la FELIB amb
videoconferència a les demés illes.
SOIB. Durada 2 hores. 24 persones.

•

Jornada Aplicació dels procediments
de la Contractació Pública a projectes
amb Fons Europeus. Dia 11 de juliol de
2018 a la seu de la FELIB, amb
videoconferència a les demés illes.
Centre Balears Europa. Durada 2
hores. 15 participants.

•

Jornada Oportunitats de la Nova Llei
de Contractes del Sector Públic (Llei
9/2017) per a les empreses d’inserció.
Dia 21 de setembre de 2018 a la seu
de la FELIB. Xarxa d’Economia
alternativa i solidària (REAS). Durada 5
hores. 25 participants.
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•

Jornada informativa SOIB DUAL i SOIB
compromís de contractació. Dia 24 de
setembre de 2018 a la seu de la FELIB,
amb videoconferència a les demés
illes. SOIB. Durada 2 hores. 53
persones.

•

Jornada Administració electrònica.
Present i futur. 28 de setembre de 2018
a la seu de la FELIB,
amb
videoconferència a les demés illes.
Institut d’Afers Socials del Consell de
Mallorca. Durada 2 hores. 17
participants.
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•

•

Jornada Citysens per Administracions
Públiques. Dia 10 d’octubre de 2018 a
la
seu
de
la
FELIB,
amb
videoconferència a les demés illes.
ENDESA. Durada 2 hores. 17
participants.

•

Jornada informativa i de debat els
municipis i el projecte de Llei de
Residus i Sòls contaminants de les Illes.
Dia 22 d’octubre de 2018 a la seu de
la FELIB, amb videoconferència a les
demés illes. ECOEMBES. Durada 2
hores. 23 participants.
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Jornada Compromesos amb l’Agenda
2030. Dia 21 de novembre de 2018 a
la
seu
de
la
FELIB,
amb
videoconferència a les demés illes.
Fons Mallorquí de Solidaritat. Durada
3.5 hores. 27 participants.
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Servei de videoconferència

o Cessió a la Comissió de Fosses. Dia
13 de juny de 2018.

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 la Comissió de Fosses. Dia
27 de juny de 2018.
o Cessió al Consell Balear de
Tecnologia i Comunicació. Dia 3 de
juliol de 2018.

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 Cessió a la Direcció General
d’Emergències, dia 19 de setembre
de 2018.
o Consell Executiu Ordinari. Dia 25
de setembre de 2018.
o Cessió al Consell Escolar de les Illes
Balears. Dia 27 de setembre de
2018.

o Cessió a la Comissió de fosses. Dia
7 de febrer de 2018.
o Cessió al Fòrum voluntariat. Dia 15
de febrer de 2018.

o Cessió al Consell Escolar de les Illes
Balears. Dia 22 de novembre de
2018.

o Consell Executiu Ordinari. Dia 16
de febrer de 2018.
o Cessió al Consell Balear de
Tecnologia i Comunicació. Dia 22
de febrer de 2018.
o Cessió al Consell Escolar de les Illes
Balears. Dia 27 de febrer de 2018.
o Cessió a la Comissió de Fosses. Dia
7 de març de 2018.
o Cessió a l’Institut de Seguretat
Pública, dia 26 de març de 2018.
o Cessió al Consell Escolar de les Illes
Balears. Dia 28 de març de 2018.
o Cessió a la Comissió de Fosses. Dia
11 d’abril de 2018.
o Cessió al Consell Escolar de les Illes
Balears. Dia 6 de juny de 2018.
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La FELIB al servei de les institucions

29.01.2018. sala d’actes, Primera Jornada
de la promoció RCP de les Illes Balears.
Medicina Esportiva.

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

31.01.2018. sala d’actes, Presentació
projecte SOIB Jove. Departament. de Medi
Ambient.

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.

31.01.2018. sala de juntes, Reunió tècnica
personal servei, Desenvolupament Local.
Servei de caça.

Febrer

Reserva de les sales al 2018
2018

01, 02 .02.2018. sala de juntes, Formació
Bombers, Modernització i Funció Pública.

Gener

01.02.2018. sala Interior, Reunió Servei
d’Informàtica. Modernització i Funció
Publica. Del Consell de Mallorca.

09.10,11,12,15,16,17,18 i 19 -01-2018, sala
de juntes. Formació Treballadors Projecte
SOIB. Desenvolupament Local del Consell
de Mallorca.

02.02.2018 sala de juntes, Reunió periòdica
sergents. Desenvolupament local del
Consell de Mallorca.

10.01.2018,
sala
d’actes,
Selecció
projectes. Medi Ambient del Consell de
Mallorca.

05.02.2018. sala d’actes, Reunió Fòrum del
Voluntariat.
Conselleria
de
Cultura
participació i Esports Govern Balears.

09 i 15.01.2018, sala d’actes, Preselecció
alumnes -Treballadors. Medi Ambient del
Consell de Mallorca.
14.01.2018, sala de juntes, Reunió Servei.
Medi Ambient.

06.02.2018. sala d’actes, Presentació
congrés Smart Island. Modernització i
Funció pública del Consell de Mallorca.

17.01.2018, sala de juntes, Selecció
Projectes, treballadors. Medi Ambient del
Consell de Mallorca.

06.02..2018. sala de juntes, Presentació
congrés Smart Island. Modernització i
Funció Pública del Consell de Mallorca.

23.01.2018, sala de juntes, Reunió. Tic
Mallorca.

07.02.2018. sala d’actes, Comissió Tècnica
Desapareguts i Fosses. Dg. Participació i
Memòria Democràtica. GOIB.

24.01.2018, sala d’actes, Preselecció
alumnes . Medi Ambient del Consell de
Mallorca.

08-02.2018,
sala
d’actes,
Jornada
d’Accessibilitat
Universal.
Desenvolupament local del Consell de
Mallorca.

29.01.2018. sala de juntes, Comissió
directiva Medi Ambient, del Consell de
Mallorca.
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08.02.2018, sala de juntes. Reunió
contractes sector públic Departament de
Medi Ambient. Del Consell de Mallorca.

26.02.2018, sala de juntes . Comissió
directiva Consell de Mallorca. Medi
Ambient.

09.02.2018, sala de juntes. Presentació
projectes “hortet de Son Amer”. Medi
Ambient del Consell de Mallorca.

26.02.2018, sala de juntes. Reunió Comitè
PMUA. Medi Ambient i Serveis de Residus.
28.02.2018. sala de Juntes. SOIB Jove i
SOIB

12.02.2018, sala de juntes . Comissió
directiva Consell de Mallorca. Medi
Ambient

Març

13.02.2018,
sala
d’actes.
Reunió
Dependència. Vicepresidència. IMAS.

07.03.2018, sala d’actes. Comissió Tècnica
de Desapareguts i Fosses. Direcció General
Participació Ciutadana. Goib.
08.03.2018,
sala
d’actes.
Jornada
formativa. Cultura, patrimoni i esports.
Consell de Mallorca.

15.02.2018, sala d’actes Reunió Fòrum del
Voluntariat.
Conselleria
de
cultura,
participació i Esports. Govern Balear.

09.03.2018, sala de juntes. Reunió Comitè
Tècnic RCD. Medi Ambient del Consell de
Mallorca.
12.03.2018, sala de juntes . Comissió
directiva Consell de Mallorca. Medi
Ambient.

16.02.2018, sala de juntes. Comissió de
seguiment del Conveni entre l’Institut
Balear de Sanejament (IBASAN) i el Consell
de Mallorca compostatge. Medi Ambient.

14.03.2018,
sala
d’actes.
Conselleria de Medi Ambient.

Reunió

14.03.2018, sala de juntes.
emergències.
Departament
Desenvolupament Local.

Reunió
de

15.03.2018, sala de juntes. Reunió RCP.
Medicina Esportiva Consell de Mallorca.
21.03.2108, sala de juntes. Reunió Disseny
intranet. Modernització i Funció Pública.

20.02.2018, sala de juntes. Comissió
d’ecodisseny. Desenvolupament local del
Consell de Mallorca.

23.03.2018. sala d’actes. Curs de maneig
Nissan Casbtar Confort. Medi Ambient del
Consell de Mallorca.

22.02.2018,
sala
d’actes.
Reunió,
Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca

24.03.2018, sala d’actes. Reunió Societat
de
Caçadors.
Servei
de
Caça.
Desenvolupament local.
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26.03.2018, sala de juntes. Comissió
directiva Consell de Mallorca. Medi
Ambient.

12.04.2018, sala de juntes. Reunió Projecte
INSAL, Desenvolupament local del Consell
de Mallorca.

26.03.2018, sala d’actes. Reunió batles,
regidors de policia i caps de policia. Institut
de Seguretat Pública de les Illes Balears.
ISPIB.

12.04.2018,
sala
de
juntes.
Videoconferència. Modernització i Funció
Pública.
17.04.2018, sala de juntes. Reunió caça.
Desenvolupament local. Desenvolupament
Local del Consell de Mallorca.
18.04.2018, sala de juntes. Reunió del
Servei de Residus.
20.04.2018, sala de juntes. Reunió General.
Secció At. Drogodependències.
23.04.2018, sala de juntes. Reunió Tribunal
Sergents/tes. Modernització i Funció
Pública. Del Consell de Mallorca.

27.03.2018,
sala
d’actes.
Reunió
informativa reglaments proves esportives.
Territori i infraestructures.

26.04.2018, sala d’actes. Jornada formativa
Educació Emocional. Cultura, Patrimoni i
Esports. Servei Esports del Consell de
Mallorca.

28.03.2018, sala interior. Reunió personal
vigilància. Desenvolupament Local.

27.04.2018, sala de juntes. Reunió caça.
Desenvolupament local.

Abril

30.04.2018, sala de juntes. Junta de
Govern. Tic Mallorca.

06.04.2018, sala d’actes. Consell de caça.
Desenvolupament local del Consell de
Mallorca.

Maig
05.05.2018, sala de juntes. Reunió
Comissió Vestuaris. Servei Bombers de
Mallorca.

09.04.2018, sala de juntes. Reunió
informativa
departament.
Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca.

07.05.2018, sala d’actes. Curs de formació.
Modernització i Funció Pública. Consell de
Mallorca.

10.04.2018, sala d’actes. Inclusió social
(Suport Tècnics Municipal) IMAS.

08.05.2018, sala de juntes. Reunió Tribunal
Sergents/tes. Modernització i Funció
Pública. Del Consell de Mallorca.

11.04.2018, sala de juntes. Reunió
Informativa nova llei de contractació. Medi
Ambient del Consell de Mallorca.
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08.05.2018,
sala
d’actes.
contractació. Modernització
Pública. Consell de Mallorca.

Jornades
i Funció

16.06.2018.
sala
d’actes,
Jornades
Contractació. Modernització i Funció
Pública del Consell de Mallorca.

09.05.2018, sala de juntes. Reunió
prefectura Bombers. Departament de
Desenvolupament Local.

22.06.2018. sala d’actes, Reunió. Secció At.
Drogodependències. IMAS.
17.06.2018.
sala
d’actes,
Jornades
Contractació. Modernització i Funció
Pública del Consell de Mallorca.

18.05.2018, sala d’actes. Reunió Sergents.
Departament de Desenvolupament Local.

27.06.2018. sala d’actes, Trobades
d’experiències vives de participació.
Participació Ciutadana i Presidència CIM.

18.05.2018, sala de juntes. Reunió General.
Secció At. Drogodependències. IMAS.
22.05.2018, sala de juntes.
Bombers.
Departament
Desenvolupament Local.

Reunió
de

28.06.2018. sala de juntes, Entrevistes
selecció visibles 2018. Desenvolupament
Local. Consell Mallorca.

24.05.2018, sala de juntes. Xerrades sobre
psicologia
esportiva.
Departament
d’esports del Consell de Mallorca.

29.06.2018. sala de juntes, Visibles 2018
(selecció).Desenvolupament Local del
Consell de Mallorca.

25.05.2018, sala de juntes. Reunió
Comissió Vestuaris. Servei Bombers de
Mallorca.

Juliol
03.07.2018. sala d’actes, Explicació portal
personal brigades Medi Ambient. Medi
Ambient del Consell de Mallorca.

Juny
06.06.2018. sala de juntes, Primera reunió
de L’RCP.

03.07.18. sala de juntes, Visibles 2018
(selecció). Desenvolupament Local del
Consell de Mallorca.

07.06.2018. sala d’actes, Reunió PDS
residus. Medi Ambient del Consell de
Mallorca.

5 i 7.07.2018. sala de juntes, Selecció
visibles 2018. Desenvolupament local.
Consell de Mallorca

06.06.2018. sala de juntes, Reunió Servei
d’Informàtica.

10.07.2018. sala d’actes, Xerrada energies
renovables.

09.06.2018. sala d’actes, Reunió SSCC.
Desenvolupament Locals. Servei de Caça.
12.06.2018. sala d’actes, Observatori de
Gent Gran. IMAS.

10.07.2018. sala de juntes, Reunió de
mediació. Prevenció Comunitària-Inclusió IMAS

14.06.2018. sala de juntes, Reunió servei
de residus. Departament de Residus del
Consell de Mallorca.

10,11,16 I 17.07.2018. sala d’actes,
Formació. Secció de prestacions. IMAS.
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16.07.2018. sala de Juntes, Mesa de
Residus. Medi Ambient del Consell de
Mallorca.

20.09.2018, sala de juntes. Reunió RCP.
Servei de Medicina Esportiva del Consell
de Mallorca

19.07.2018- sala d’actes, Reunió Medi
Ambient- Departament de Medi Ambient
del Consell de Mallorca
23.07.2018. sala d’actes, Junta General de
Govern TIC Mallorca
24.07.2018. sala de juntes, Reunió
Associació Mallorca Rural. Departament
desenvolupament
local
Consell
de
Mallorca

20.09.2018, sala interior. Reunió dels
serveis d’informàtica- Departament de
Modernització i Funció Pública del Consell
de Mallorca

Agost
28.08.2018, sala de juntes, Reunió
emergències.
Departament
de
desenvolupament local del Consell de
Mallorca

21.09.2018, sala de juntes. Reunió sergents
emergències.
Departament
de
Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca

Setembre

26.09.2018, sala d’actes. Curs de formació
àrea de menors i família- Departament de
recursos humans de l’IMAS

03.09.2018, sala de juntes, Auditoria
serveis. Direcció insular de residus.
Departament de Medi Ambient del Consell
de Mallorca

27.09.2018, sala d’actes. Reunió
Consell Escolar de les Illes Balears

12.09.2018, sala d’actes. Reunió DG
EnergiaConsell
i
ajuntaments.
Departament de desenvolupament local
del Consell de Mallorca

del

13.09.2018,
sala
d’actes.
Reunió
informativa. Departament Territori i
infraestructures. Consell de Mallorca.
14.09.2018. sala de juntes. Reunió servei
de
caça.
Departament
de
desenvolupament local del Consell de
Mallorca

Octubre

17.09.2018, sala de juntes. Reunió del
servei de residus. Departament de Medi
Ambient del Consell de Mallorca

01 a 05 i 15 a 19.10.2018, sala de juntes.
Curs oratòria. Servei de Normalització
Lingüística. Departament de Participació
Ciutadana i Presidència
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03.10.2018, sala d’actes. Presentació del
programa
“Acompanyament
a
les
Famílies” als batles i regidors d’educació.
Institut per a l’Educació de la Primera
Infància. Conselleria d’educació. GOIB
05.10.2018, sala d’actes. Visita delegació
de Graz / Gestió de residus. Departament
de Medi Ambient del Consell de Mallorca
05.10.2018, sala de juntes. Visita del SOIB
(Visibles
2018).
Departament
de
Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca

18.10.2018, sala de juntes. Reunió amb
comitè d’empresa. Departament de
Modernització i Funció Pública del Consell
de Mallorca

08.10.2018, sala d’actes. Reunió pacte de
batles i batlesses. Departament de
Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca

22.10.2018. sala d’actes. Presentació curs.
Departament de modernització i funció
pública del Consell de Mallorca

08.10.2018, sala de juntes. Reunió
vigilància.
Departament
de
Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca

22.10.2018, sala d’actes. Assemblea
treballadors. Secció sindical CGT. Consell
de Mallorca

09.10.2018, sala de juntes. Reunió del
serveis de residus. Departament de Medi
Ambient del Consell de Mallorca

23.10.2018, sala de juntes. Reunió equip
de
bombers.
Departament
de
Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca

10.10.2018, sala de juntes. Reunió
contracte telecomunicacions lot 1 .
Departament de Modernització i Funció
Pública del Consell de Mallorca

24.10.2018, sala d’actes. Curs de primers
auxilis. Departament de Modernització i
Funció Pública del Consell de Mallorca.

17.10.2018, sala de juntes. Reunion
comarcal amb entitats comarca Palma.
Direcció Insular d’Espots. Departament de
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de
Mallorca

24.10.2018, sala d’actes. Curs Aranzadi.
Departament de Modernització i Funció
Pública del Consell de Mallorca
24.10.2018, sala de juntes. Avaluació
psicosocial bombers de Mallorca. Servei
d’Emergències del Consell de Mallorca

18.10.2018, sala d’actes. Curs de formació,
secció de Prevenció Comunitària. IMAS
18.10.2018, sala de d’actes. Junta de
govern i junta general. Consorci TIC
Mallorca

25.10.2018, sala de juntes. Reunió de la
Direcció Insular d’Esports del Consell de
Mallorca
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14.11.2018, sala d’actes. Reunió del Ple del
Consell Escolar de les Illes Balears

30 i 31.10.2018, sala de juntes. Entrevistes
SOIB. Departament de Desenvolupament
Local del Consell de Mallorca

15.11.2018, sala de juntes. Reunió equip
assetjament laboral. Departament de
Modernització i Funció Pública del Consell
de Mallorca

31.10.2018, sala d’actes. Curs primers
auxilis en la feina de camp. Departament
de Modernització i Funció Pública del
Consell de Mallorca

15.11.2018,
sala
d’actes.
Reunió
informativa joves qualificats. Departament
de Modernització i Funció Pública del
Consell de Mallorca

Novembre
02.11.2018, sala de juntes. Reunió residus.
Departament de Medi Ambient del Consell
de Mallorca
05.11.2018, sala de juntes. Reunió amb DG
Agricultura, EMAYA i TIRME. Departament
de Medi Ambient del Consell de Mallorca

15.11.2018,
sala
interior.
Reunió
telecomunicacions.
Departament
de
Modernització i Funció Pública del Consell
de Mallorca.

06.11.2018, sala d’actes. Presentació nova
plataforma IDEIB. Departament te Territori
i Infraestructures de la Direcció Insular
d’Urbanisme del Consell de Mallorca

19.11.2018, sala d’actes. Curs de muntanya
per a bombers. Departament de
Modernització i Funció Pública del Consell
de Mallorca.

06.11.2018, sala d’actes. Curs rescat
muntanya bombers. Departament de
Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca

20.11.2018, sala d’actes. Curs ordenança
general de subvencions: tramitació de la
despesa- Departament de Modernització i
Funció Pública del Consell de Mallorca.

06, 07 i 08.11.2018, sala de juntes.
Entrevistes
SOIB
joves
qualificats.
Departament de Desenvolupament Local
del Consell de Mallorca

20.11.2018, sala de juntes. Reunió RCP.
Servei de Medicina del Consell de Mallorca
20 i 22.11.2018, sala de juntes. Curs bàsic
d’especialització en rescats. Departament
de Modernització i Funció Pública del
Consell de Mallorca

12.11.2018, sala d’actes. Ple del Consell
Escolar de Mallorca

22.11.2018, sala d’actes. Reunió del Ple del
Consell Escolar de les Illes Balears

12 i 13.11.2018, sala d’actes. Curs bàsic
d’especialista en rescats. Departament de
Modernització i Funció Pública del Consell
de Mallorca

26.11.2018,
sala
d’actes.
Reunió
estratègica de paisatge del CIM.
Departament de Territori i Infraestructures
del Consell de Mallorca.

13.11.2018, sala de juntes. Reunió residus.
Departament de Medi Ambient del Consell
de Mallorca

28.11.2018, sala de juntes. Reunió de la
junta de govern del Consorci TIC Mallorca

13.11.2018, sala interior. Reunió de treball
del Servei de Caça del Consell de Mallorca
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28.11.2018, sala d’actes. Reunió pacte de
batles i batlesses. Departament de
Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca
29.11.2018, sala d’actes. Jornada ONGD.
Fons Mallorquí de Solidaritat
29.11.2018, sala de juntes. Reunió tribunal
concurs de trasllats. Departament de
Modernització i Funció Pública del Consell
de Mallorca.
30.11.2018, sala de juntes. Reunió comissió
“ecodisseny”.
Departament
de
Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca.

14.12.2018, sala de juntes. Reunió general
de la secció de drogodependències de
l’IMAS

Desembre

14.12.2018. sala d’actes. Entrevistes
visibles
2018.
Departament
de
Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca

04.12.2018, sala de juntes. Reunió POEJ
Projectes Europeus. Departament de
Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca

17 a 21.12.2018, sala de juntes. Entrevistes
visibles
2018.
Departament
de
Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca.

05.12.2018, sala de juntes. Junta de govern
del Consorci TIC Mallorca

20.12.2018, sala d’actes. Reunió del Servei
de Planificació i Documentació de l’IMAS

11.12.2018, sala d’actes. Ple Observatori
Persones Majors. IMAS
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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 part, 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 la resolució de 26 de març de 2013 de l’ICAC (BOE núm. 85 de 9/4/2013),
pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat de petites i mitjanes 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. No obstant això, el departament econòmic
realitza, de forma periòdica, un seguiment d’aquests avantatges fiscals.
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
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l’edifici. La construcció i l’equipament del local fou a càrrec de la Federació i es va
finançar mitjançant una operació de préstec que va vèncer el 2012.
L’Assemblea General n’és l’òrgan de govern, la integren tots els membres
(concretament, els seixanta-sis ajuntaments de Balears i els quatre consells insulars) i
adopta els acords segons el principi de democràcia interna. L’Assemblea General
Constituent l’11 de setembre del 2015 va renovar els òrgans directius per a la
legislatura 2015-2019.

Línies generals del pressupost 2018
2018
L’article 20 dels Estatuts de l’entitat atribueixen la competència per aprovar el
pressupost a l’Assemblea General. D’acord amb això, el 15 de juny es va aprovar la
proposta del pressupost general de l’any 2018, 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 he de
permetre assolir els objectius fixats i avaluar l’actuació que s’hagi dut a terme. El
pressupost del 2018 suma 490.212,49 euros, que comparat amb 508.535,34 euros
del 2017, suposa un decrement del 4% per mor del Pla de Formació 2018.
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.
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A continuació es mostren les dades i l’evolució del pressupost de la FELIB en els
darrers anys.

EVOLUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2010-2018
800.000,00
747.651,69
717.236,63

700.000,00
600.000,00

488.902,05
449.737,11

500.000,00

436.021,24

400.000,00

508.535,34
447.237,11

490.212,49

437.210,00

300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
Any 2010 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Any 2016 Any 2017 Any 2018

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 que segurament s’haurà de treballar
ben bé fins a final d’any per aconseguir el finançament pressupostat.
Les subvencions a l’explotació rebudes de l’Administració pública s’imputen
íntegrament a l’exercici en el qual se n’ha notificat l’aprovació. La transferència que
s’ha sol·licitat al Govern autonòmic és de 200.000,00 euros, l’import del qual és el
mateix que el concedit l’any passat. Tot i que s’ha demanat la possibilitat
d’incrementar-ho, 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.
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Per altra part, la proposta del pressupost preveu 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’Administració Local de la CAIB. L’import previst és el
33% inferior al 2017. El motiu és que l’EBAP ha canviat algunes condicions. Així, el
finançament corresponent a les entitats locals de les Illes Balears amb més de 200
efectius que renunciïn a presentar pla de formació propi passarà a gestionar-lo
directament l’EBAP i no la FELIB com fins ara.
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, però es va acordar no modificar-les.
ESTATUTS FELIB (article 18)

Nombre
de vots

QUOTA ANUAL
2018

Municipis de < 2.500 habitants

3 vots

700,00

Municipis de 2.500 a 4.999 habitants

5 vots

1.100,00

Municipis de 5.000 a 9.999 habitants

10 vots

2.100,00

Municipis de 10.000 a 19.999 hab.

20 vots

4.100,00

Municipis de 20.000 a 49.999 hab.

30 vots

6.200,00

Municipis de > 50.000 habitants

50 vots

10.500,00

Cada consell insular

50 vots

10.500,00

Cal destacar que la partida Altres ingressos segueix oberta per 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 2018.
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EXERCICI 2018. DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS
PRESSUPOSTATS ORDINARIS
Ajut Pla Formació
Contínua; 11,9%
Ingressos financers;
0,02%
Subvenció Govern
IB; 40,8%

Quotes membres
associats; 44,3%

Altres subvencions;
2,96%

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. La plantilla de
treballadors actualitzada no ha variat respecte a l’any anterior.
Amb l’objectiu és que els empleats públics recuperin una part del poder adquisitiu
perdut durant els anys en que els salaris es varen congelar o retallar, s’ha aplicat
l’increment a les retribucions del personal fix de l’1% respecte a les vigents al 31 de
desembre. A partir de la nòmina del juliol s’ha afegit un increment salarial de l’1,75%,
segons l’acord entre els sindicats i el Govern central que va entrar en vigor amb
l’aprovació definitiva dels PGE 2018 (publicat al BOE el 2/7/18). El pressupost de la
Federació comptava amb aquesta reserva per afrontar la pujada salarial.
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Cal destacar que les retribucions del Departament de Formació s’han imputat
íntegrament com a despeses generals i de suport a la gestió del pla de formació
continua i això suposa una minva en l’epígraf Despeses Personal Laboral (26.909,41
euros).
Per altra part, s’han seguit pressupostat les següents despeses que cal destacar:
 Jornades formatives (les despeses derivades de les jornades informatives sobre
temes d’interès i de l’Aula de Regidors).
 Subministraments (inclou el servei de videoconferència, mitjançant el qual es
permet a un grup de dos o més persones situades en llocs distants duguin dur
a terme reunions com si estigueren en la mateixa ubicació física cara a cara. Els
participants poden escoltar-se, veure's i interaccionar en temps real. Es pot
sol·licitar aquest servei cada dia durant tots els mesos de l’any).
 Inversió immobilitzat (s’ha previst per si s’ha de renovar algun element
d’immobilitzat material per sinistre o obsolescència).
 Estudis i treballs tècnics (inclou el cost del conveni de col·laboració signat el 23
de maig de 2018 entre la FELIB i la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis
Autonòmics i Locals per a l’elaboració de l’Observatori del Govern Local de les
Illes Balears de 12.141,80 euros més IVA).
Quant a la Central de Contractació, s’han previst les despeses derivades de la posada
en funcionament de la Central de Contractació de la FELIB per acord del Consell
Executiu de 7 d’octubre de 2016 amb la finalitat d’assolir els següents objectius:
agilitzar els tràmits administratius en matèria de contractació, l’estalvi d’utilitzar
economies d’escala, la comoditat, varietat i homogeneïtat en els nivells de qualitat en
els contractacions en l’àmbit de l’Administració Local de les Illes Balears i l’impuls dels
sistemes de contractació electrònica en la modernització de l’administració.
Les 70 entitats membres de la Federació es podran adherir per poder contractar
obres, serveis i subministraments a través de l’esmentada central, de conformitat a les
condicions i preus que es fitxin en els corresponents contractes o acords marc que es
subscriguin entre la central i les empreses adjudicatàries dels mateixos).
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Vegeu el gràfic següent que mostra el percentatge de distribució pressupostària de
les despeses ordinàries.
EXERCICI 2018. DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES
PRESSUPOSTADES ORDINÀRIES
Central de Contractació;
1,4%

Despeses Pla de Formació
Contínua; 15,8%

Estudis tècnics - Guia
pràctica per a regidors;
3,5%
Inversió i reparacions
immobilitzat; 0,2%

Personal laboral; 60,3%

Correccions tècniques; 4,8%
Aprovisionament oficina i
subministrament; 4,8%
Jornades informatives Aula de Regidors; 0,6%
Representació; 4,9%
Comunicació; 0,3%
Assessorament
professional; 3,3%

Execució del pressupost el 31/12/2018
31/12/2018
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 2018. 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.
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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 21 de juny de 2018 de la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques per la qual es concedeix una subvenció per a l’any 2018).
S’ha justificat davant la direcció general d’Hisenda i Administracions Públiques
de manera fraccionada en temps i forma abans del 15 de juliol i del 30
d’octubre de 2018 complint els apartats de la resolució.

•

3.025,00 euros és la subvenció concedida per a la primera edició de
l’Observatori de Govern Local (Resolució de 19 de juliol de 2018 de la
consellera d’Hisenda i Administracions Públiques).
S’ha justificat davant la direcció general d’Hisenda i Administracions Públiques
en temps i forma abans del 30 d’octubre de 2018 complint els apartats de la
resolució.

•

58.412,49 euros és el finançament del conveni de col·laboració signat el 17 de
juliol de 2018 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 2018, en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de
les administracions públiques de 9 de març de 2018. S’ha justificat davant
l’EBAP en temps i forma abans del 10 de desembre de 2018 complint els
termes establerts en el conveni.

La partida d’ingressos corresponent a les quotes del 2018 ha reportat 217.200,00
euros —45 % dels ingressos totals executats—.
Els ingressos financers sumen 41,61 euros, que han anat minvant molt per la menor
rendibilitat del compte corrent i la reducció del tipus d’interès.
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Si comparam les dades pressupostades inicialment del capítol d’ingressos amb
l’execució, podem concloure que la principal desviació existent és de la partida Altres
Subvencions, donat que es va sol·licitar a la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques que la subvenció per a la primera edició de l’Observatori de Govern Local
de l’estudi fos per la totalitat de 14.500 euros. Al final, només es van subvencionar
3.025 euros i la part restant ho ha assumit la Federació.
Desviacions de les despeses executades
Quant al capítol de despeses generals, s’ha seguit un control de les diferents partides.
Apareixen estalvis de petita quantia a la majoria d’epígrafs. Les Despeses de personal
s’han reduït per mor de la desviació a la baixa de les quotes a la Seguretat Social. Val
a dir que hi ha un treballador acollit a una reducció parcial de la jornada laboral i que
els emoluments del personal de formació s’ha imputat íntegrament al Pla de Formació
Contínua.
Les dues úniques desviacions a la alça entre el pressupost i la despesa real s’han donat als
epígrafs Inversió en immobilitzat (la meitat de l’import es refereix a l’immobilitzat intangible,
concretament, a la despesa que suposa la inscripció per renovació de la nova marca FELIB a
l’Oficina Espanyola de Patents i Marques) i Altres Despeses (suposa un increment de 19,39
euros).

Per altra part, el pressupost derivat del Pla de Formació té les despeses executades
superiors als ingressos en 21.856,02 euros. En tot cas, s’inclouen no només les
despeses directament aplicables al pla de formació sinó que 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 pressupostats i les despeses executades a 31 de
desembre del 2018 és positiva de +1.100,39 euros.
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Si aplicam les correccions tècniques obligatòries (s’ha de computar anualment la
pèrdua de valor corresponent amb l’Amortització comptable de 13.279,00 euros i el
Fons de Reversió de 11.624,38 euros) el resultat pressupostari es rebaixarà, encara
que aquesta despesa no suposarà en cap cas una sortida de diners.
Val a dir que el pla de tresoreria permet evitar sorpreses i garantir que es disposa dels
diners 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 mig de pagament amb els creditors per prestacions de serveis
substancialment inferior al que regula la normativa vigent.
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 (- 21.804,06 euros). Aquest
es podrà cobrir amb els superàvits econòmics anteriors. Es pot garantir que es disposa
dels recursos econòmics necessaris per cobrir el funcionament i les activitats en el
present i en el futur.
A continuació, es mostra el quadre amb el detall de les partides que formen el
pressupost 2018, la liquidació corresponent el 31 de desembre del 2018 i les dades
comparatives en relació amb el pressupost anterior que es transcriu a continuació.
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EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS

Pressupost
2017

Pressupost
2018

Execució
Pressupost
31-12-2018

421.700,00

431.800,00

420.266,61

97,3%

QUOTES ENS ASSOCIATS

218.200,00

217.200,00

217.200,00

100%

SUBVENCIÓ GOVERN ILLES
BALEARS

200.000,00

200.000,00

200.000,00

100%

3.000,00

14.500,00

3.025,00

20,86%

500,00

100,00

41,61

41,61%

0

0

0

0%

INGRESSOS
GENERALS

ALTRES SUBVENCIONS
INGRESSOS FINANCERS
ALTRES INGRESSOS
Ingressos per cessió aules i
videoconferència
Inscripcions sessions formatives

Percentatge

0
0
0

0

0

0%

TOTAL
INGRESSOS
GENERALS

421.700,00

431.800,00

420.266,61

97,3%

INGRESSOS PLA
FORMACIÓ

86.835,34

58.412,49

58.412,49

86.835,34

58.412,49

58.412,49

508.535,34

490.212,49

478.679,10

INGRESSOS EXCEPCIONALS

Subvenció EBAP

TOTAL INGRESSOS
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EXECUCIO PRESSUPOST
DE DESPESES

Pressupost
2017

Pressupost
2018

Execució
31-12-2018

DESPESES PERSONAL LABORAL

421.700,00
331.500,00

408.712,49
310.500,00

396.342,20
306.885,22

Retribucions del personal
Seguretat Social a càrrec de l’empresa

246.000,00
85.500,00

229.500,00
81.000,00

227.862,00
79.023,22

ASSESSORAMENT PROFESSIONAL

20.155,00

16.800,00

15.684,72

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

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

4.100,00
5.500,00
7.200,00
0

3.614,58
4.772,00
7.298,14
0

1.500,00

1.506,04

1.506,04

1.500,00

1.506,04

1.506,04

21.060,00

25.100,00

23.239,86

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

7.500,00
6.000,00
100,00
11.000,00

5.340,00
5.400,00
240,00
12.259,86

DESPESES GENERALS

COMUNICACIÓ I RRPP
Subscripció premsa i diaris

DESPESES REPRESENTACIÓ
Indemnització C. Executiu i C. Permanent
Indemnització C. Externes i visites
Indemnització Comissions internes
Desplaçaments:
-Assemblea General i C. Executiu

Percentatge

500,00

0

JORNADES FORM. I AULA REGIDORS

2.000,00

3.006,45

APROVISIONAMENT OFICINA

7.000,00

10.000,00

2.985,63
9.248,15

14.300,00

14.700,00

14.085,69

CENTRAL DE CONTRACTACIÓ
ALTRES DESPESES
REPARACIONS IMMOBILITZAT
INVERSIÓ IMMOBILITZAT
DESPESES PLA FORMACIÓ

Amortització immobilitzat
Fons de reversió (obres seu social)

99,3%
92,5%

5.050,31
1.569,90
863,78
1.764,16

95,8%

18.000,00

16.384,26

91%

7.280,00
100,00
500,00
13.305,00

7.000,00
100,00
1.000,00
1.000,00

4.549,60
119,39
622,71
1.998,93

65%

86.835,34

81.500,00

80.268,51

119,4%
62,3%
103,1%
98,5%

26.909,41
53.359,10

508.535,34

490.212,49

477
477. 578,71
578,71

-

-

1. 100,39
100,39

24.150,00

24.824,38

24.903,38

12.500,00
11.650,00

13.200,00
11.624,38

13.279,00
11.624,38

DIFERÈNCIA EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

CORRECCIONS TÈCNIQUES

92,6%

3.000,00

Despeses generals i Personal
Despeses de les accions formatives

TOTAL DESPESES PRESSUPOSTÀRIES

100%

5.518,89
8.566,80

Telefonia
Servei de Videoconferència

ESTUDIS i TREBALLS TÈCNICS - GUIA
PRÀCTICA DE REGIDORS

93,4%

7.612,48

Altres despeses

SUBMINISTRAMENTS

98,8%

4.647,38

-Visites, Federacions Territorials i Comissions Externes

Material oficina
Màquina beguda
Comunicacions postals i missatgeria
Fotocopiadora multifuncional Canon

96,97%
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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 van produint així com les necessitats que
ens comuniquin les Entitats a les que dirigim la nostra formació, Ajuntaments i
Consells. Des de 1995 oferim una sèrie d’accions formatives amb la finalitat de posar
a disposició de tots, 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 la
millora dels serveis que es puguin donar als ciutadans.
Mitjançant aquest la formació, el que pretenem es actualitzar als empleats locals a
les noves normatives, que tenen una dinàmica constant.
Intentam avançar en una formació de qualitat i especialitzada, ens proposam
aconseguir la major qualitat pel 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 pels nostres usuaris.
Tots els empleats públics locals tenen accés als cursos de la FELIB, amb
independència de la seva relació laboral o el nivell del seu lloc de feina. Tots els
nostres cursos del PFC son gratuïts. El criteri de selecció principal dels assistents serà
la relació entre les seves funcions i el curs. Un altre dels criteris es intentar que hi
hagi alumnes de totes les Entitats Locals i també tendran prioritat els que no hagin
fet cap curs amb la FELIB, volem, d’aquesta forma donar l’oportunitat a tot el
personal 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 redundarà en una millor prestació del servei
públic als nostres ciutadans.
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Des de l’any 2016 vàrem començar a fer formació pels empleats de les brigades
municipals. Ja fa tres anys que aquest col·lectiu te l'oportunitat de formar-se amb la
FELIB, ja que creiem que és un col·lectiu d'alguna manera oblidat quant a la
formació.
Sens dubte la inversió feta en la formació constitueix una de les millors vies possibles
per a la modernització i especialització de la nostra administració. Fidels a aquesta
filosofia, les accions formatives que presentem pretenen atendre les demandes dels
ciutadans en les millors condicions 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 en l'Administració Local (UGT-FSP, CC.OO i CSI-CSIF).

Cursos PFC 2018
2018
CURSOS REALITZATS
Presencials

6

On line

11

TOTAL

17

DADES GLOBALS
Edicions realitzades

50

Hores de formació impartides

379

Total participants

1.045
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DESCRIPCIÓ DE LES ACCIONS FORMATIVES

Títol del curs
PRESENCIALS
Curs d’acte i procediment administratiu
Conducció segura, policial i eficient
La llei de pressuposts de l’estat i la repercussió en la gestió dels
RRHH de les corporacions locals
Manteniment d’instal·lacions de llanterneria a edificis públics
Prevenció de riscos laborals adreçat al servei de neteja
El llenguatge corporal. Llenguatge no verbal
ON LINE (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera)
L’Administració Electrònica a l’Administració Local. Especial
atenció a la nova Llei de Procediment Administratiu Comú i
Règim Jurídic del Sector Públic en l’ús de les Noves Tecnologies
El Procediment Administratiu Electrònic després de les Lleis 39 i
40/2015
Factura Electrònica, Certificat Electrònic i Firma Electrònica a
l’Administració Local
Novetats i aplicació del text refós de l’Estatut Bàsic de l’empleat
públic, R.D.L. 5/2015, de 30 d’octubre
Microsoft Office Excel 2013 bàsic
Microsoft Office Excel 2013 avançat
Anglès per a procediments quotidians en la funció pública
Nou reglament europeu de Protecció de Dades
Tècniques per exercitar la memòria
Habilitats socials. Comunicació i qualitat en l’atenció al ciutadà
Especialització en Xarxes Socials en l’Atenció al Ciutadà
TOTAL
SOL·LICITATS I NO REALITZATS
Comunicar per liderar I (presencial)
Comunicar per liderar II (presencial)
Curs pont de nivell bàsic d’aplicador qualificat d’usuari
professional de productes fitosanitaris (presencial)
Cans detectors a unitats canines policials (presencial)
*Conducció nivell 1 + Evasiva (presencial)
*Conducció nivell 2 + Defensiva (presencial)
Conducció de vehicles 4x4 (presencial)
Microsoft Office Access 2013 (on line)
Curs de prevenció i control de la legionel·losis (presencial)
Bones pràctiques en contractació pública local (on line)
Procediments i tècniques d’accés i posicionament mitjançant
cordes (treballs verticals) Nivell I (presencial)
Gestió de l’estrès per a policies (presencial)
El policia de barri com a funció de proximitat (presencial)
Gestió de conflictes personals a les Entitats Locals (on line)
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Hores

Participants

15
20

26
8

20

17

30
14
10
109

17
8
17
93

30

80

30

80

25

74

30

143

20
20
20
25
30
20
20
270
379

65
83
85
89
82
98
73
952
1.045

0
0

0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0
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 Cursos presencials
CURS D’ACTE I PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
Durada: 15 hores
Lloc: Sala d’actes de la FELIB
Professor: Alejandro Araujo Barceló
Contingut:
MÒDUL 1. Introducció: Característiques bàsiques i bases constitucionals del dret
administratiu.
MÒDUL 2. Acte administratiu.
MÒDUL 3. Procediment administratiu.
MÒDUL 4. Revisió de l’acte administratiu i recursos administratius..

LA LLEI DE PRESSUPOSTS DE L’ESTAT I LA REPERCUSSIÓ EN LA GESTIÓ DELS
RRHH DE LES CORPORACIONS LOCALS
Durada: 20 hores
Lloc: Sala d’actes de la FELIB
Professors: Santiago Ramis Matas, Pep Lluís Tugores Sureda, Llorenç Togores Beltrán,
David Martínez Sánchez de Rojas, José Manuel Barrero García.
Contingut:
- Oferta d'ocupació pública. Configuració de les bases generals i específiques.
- Limitacions a la incorporació de personal a les administracions públiques.
- La incorporació de nou personal.
- Càlcul de la taxa de reposició. Sectors preferents.
- Taxa addicional d'ocupació temporal.
- Disposició addicional quarta de l'EBEP. Consolidació d'ocupació temporal.
- Dret a la carrera professional i a la promoció interna dels funcionaris de carrera.
- L'avaluació de l'acompliment.
- L'elaboració de la relació de lloscs de feina i les limitacions pressupostàries.
CONDUCCIÓ
CONDUCCIÓ SEGURA, POLICIAL I EFICIENT
Durada: 20 hores
Lloc: Palma (Pista autoescola Kalet
Professors: Alex Colom Ruiz, Jaume Perelló Bennasar
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Contingut:
CONTINGUTS TEÒRICS
Factors que intervenen en la conducció.
Comportament del vehicle en marxa.
Elements de seguretat.
Control de sub viratges i sobre viratges.
Els pneumàtics: la pressió i l'aquaplanning.
Tècnica de traçat de corbes.
Tècnica de conducció.
Responsabilitat del conductor al volant.
Utilització correcta de la vista en la conducció.
Tècniques de conducció eficient.
CONTINGUTS PRÀCTICS
Posicionament al volant.
Entrenament de frenades (d'emergència, amb esquiva, en corba, regressiva, etc...)
Tècnica de traçat de corbes (corba, entrellaçades, etc...)
Control del vehicle en un "8".
Control del vehicle en situacions adverses (subviraje i sobreviraje)
Eslàloms (simple, asimètric, decreixent)
Conducció policial (Evasiva)
Ruta conducció eficient (en carretera)
Correcció individual i prova final.

EL LLENGUATGE CORPORAL. LLENGUATGE NO VERBAL
Durada:
rada: 10
Du
1 hores
Lloc: Sala d’actes de la FELIB
Professor: Antoni Roig Bonnin
Contingut:
- Nocions bàsiques del llenguatge.
- El poder de les mans.
- El somriure, els ulls i la cara.
- La mentida.
- Què pensa el cap i que fan les cames.
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- Els angles del cos.
- El llenguatge no verbal i la sexualitat, la seducció.
- L'efecte mirall davant l'actitud de l'interlocutor.

 Cursos per a brigades municipals
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ADREÇAT AL SERVEI DE NETEJA
Durada: 14 hores
Lloc: Sala de juntes de la FELIB
Professor: Joana Maria Jaume Prieto
Contingut:
1. Introducció a la PRL
2. Riscos específics del sector de la neteja.
3. Productes químics.
4. Senyalització.
5. Situacions d'emergència.
MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS DE LLANTERNERIA A EDIFICIS PÚBLICS
Durada: 20 hores
Lloc: CIFP Joan Taix, Sa Pobla
Professor: Joan Pascual Massanet
Contingut:
- Materials de les instal·lacions.
- Elecció de les eines, materials segons les tasques a realitzar.
- Tècniques i eines de manteniment.
- Tècniques i eines de tall, de lubricació, unió .....
- Tipus d'instal·lacions, materials.
- Normativa de LPRL per aplicar a les instal·lacions.

 Cursos en línia
L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. ESPECIAL ATENCIÓ
A LA NOVA LLEI DE PROCEDIMENT ADMINSITRATIU
ADMINS ITRATIU COMÚ I RÈGIM JURÍDIC EN
L’ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES
Durada: 30 hores
Lloc: En línia (per a totes les Illes)
Professorat: Ambientum
Contingut:
TEMA 1. L'AE. Aspectes Jurídic-pràctics d’interès.
TEMA 2. El pla d’actuació. Plantejament i desenvolupament tècnic.
TEMA 3. Funcionament electrònic del sector públic. Conceptes de referència.
TEMA 4. Relaciones electròniques entre les administracions.
TEMA 5. La integració de L’AE en els relacions amb el ciutadà. La nova e-relació del
ciutadà amb l’administració.
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EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ELECTRÒNIC DESPRÉS DE LES LLEIS 39 I
40/2015
Durada: 30
3 hores
Lloc: En línia (per a totes les Illes)
Professorat: Ambientum
Contingut:
BLOC I: La nova regulació del procediment administratiu llei 39/2015.
Introducció. Plantejament general de la reforma efectuada per la llei 39/2015.
TEMA 1. Disposicions generals
TEMA 2. Disposicions sobre el procediment administratiu comú. Títol IV LPAC.
TEMA 3. Tramitació simplificada. 96 LPAC.
TEMA 4. Especialitats.
TEMA 5. Els actes administratius (Títol III). Altres requisits.
TEMA 6. Control en via administrativa. Mecanismes.
BLOC II. La nova regulació del règim jurídic del sector públic. La nova llei 40/2015.
TEMA 1. De la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques.
TEMA 2. Funcionament electrònic del sector públic.
TEMA 3. Relacions electròniques entre les administracions.
FACTURA ELECTRÒNICA, CERTIFICAT ELECTRÒNICA I FIRMA ELECTRÒNICA A
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
Durada: 25 hores
Lloc: En línia (per a totes les Illes)
Professorat: Ambientum
Contingut:
TEMA 1. La factura electrònica en les Administracions Públiques.
TEMA 2. Registre comptable de factures i procediment de tramitació en les Administracions
Públiques.
TEMA 3. Què és un certificat digital? Tipus de certificats.
TEMA 4. La fe pública electrònica en el procediment local.
TEMA 5. Mitjans d’identificació i signatura.
NOVETATS I APLICACIÓ DEL TEXTE REFÒS DE L’ESTATUT BÀSIC DE L’EMPLEAT
PÚBLIC, R.D.I. 5/2015, DE 30 D’OCTUBRE
Durada: 30 hores
Lloc:
Lloc: En línia (per a totes les Illes)
Professorat: Diplómate
Contingut:
TEMA 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
TEMA 2. Classes de personal.
TEMA 3. Drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics.
BLOC I. Drets
ANNEX: Esquemes explicatius de cada tipus de permís i llicència.
BLOC II. Deures dels empleats públics.
TEMA 4. Adquisició i pèrdua de la relació de servei.
TEMA 5. Ordenació de l’activitat professional.
TEMA 6. Situacions administratives.
TEMA 7. El règim disciplinari i d’incompatibilitats del personal de l’administració pública.
BLOC I. Règim disciplinari.
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BLOC II El règim d’incompatibilitats.
MICROSOFT OFFICE 2013 BÀSIC
Durada: 20 hores
Lloc: En línia (per a totes les Illes)
Professorat: Gdoce
Contingut:
1. Introducció
- Concepte i aspecte d'una fulla de càlcul.
- Tipus de dades.
- Operadors.
- Referències a cel·les.
2. Funcions i operacions.
3. Principals Opcions de Microsoft Excel.
- Cinta Inici.
- Cinta Inserir.
4. Altres Opcions de Microsoft Excel.
- Cinta Disseny de pàgina.
- Cinta Fórmules.
- Cinta Dades.
- Cinta Revisar.
- Cinta Vista.
MICROSOFT OFFICE 2013 AVANÇAT
Durada: 20 hores
Lloc: En línia (per a totes les Illes)
Professorat: Gdoce
Contingut:
1. Funcions
- Funcions lògiques.
- Funcions de data i hora.
- Funcions de text.
- Funcions matemàtiques.
- Funcions estadístiques.
2. Opcions avançades.
- Principals errades en l'ús de funcions.
- Formats numèrics personalitzades.
- Eines de bases de dades avançades (Filtres avançats, Subtotals i Taules dinàmiques).
- Eines d'anàlisi (Cercar objectiu i Escenaris).
- Macros.
NOU REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES
Durada: 25 hores
Lloc: En línia (per a totes les Illes)
Professorat: Diplómate
Contingut:
- Context normatiu de la protecció de dades.
- Fonaments del Nou Reglament i actualització de la LOPD.
- Principis en el Nou Reglament i actualització de la LOPD.
- Legitimació en el Nou Reglament i actualització de la LOPD.
- Drets dels individus en el Nou Reglament i actualització de la LOPD.
- Mesures de compliment en el Nou Reglament i actualització de la LOPD.
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- Responsabilitat proactiva en el Nou Reglament i actualització de la LOPD.
- Transferències Internacionals de dades i altres aspectes.
- Els fitxers públics (I).
- Els fitxers públics (II).
TÈCNIQUES PER EXERCITAR LA MEMÒRIA
Durada: 30 hores
Lloc: En línia (per a totes les Illes)
Professorat: Diplómate
Contingut:
1. Funcionament bàsic de la ment i de la memòria.
2. Tipus de memòria.
3. Mecanismes fonamentals de l’aprenentatge.
4. Eines per millorar la nostra memòria.
5. Eines per millorar la nostra memòria II.
6. Anomalies de la memòria. L’oblit.
7. Estratègies mnemotècniques I.
8. Estratègies mnemotècniques II.
9. Trastorns de la memòria
10. El gimnàs de la nostra memòria.
HABILITATS SOCIALS
SOCIALS . COMUNICACIÓ I QUALITAT EN L’ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Durada: 20 hores
Lloc: En línia (per a totes les Illes)
Professorat: Ambientum
Contingut:
Mòdul 1. EFICÀCIA EN LA COMUNICACIÓ
1. Introducció
2. Procés de comunicació.
3. Formes de Comunicació.
4. Factors associats al Llenguatge no verbal.
5. Barreres en la comunicació.
6. Fases del procés de comunicació.
7. Com millorar la nostra capacitat de comunicar.
Mòdul 2. HABILITATS SOCIALS
1. Introducció.
2. Habilitats socials.
3. Empatia.
4. Assertivitat.
5. Escolta activa.
Mòdul 3. INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
1. Introducció.
2. Intel·ligència emocional, definició.
3. Principis de la intel·ligència emocional.
4. La intel·ligència emocional en el treball.
Mòdul 4. QUALITAT
1. Bones pràctiques en el servei d'atenció al ciutadà.
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ESPECIA
ESPECIA LITZACIÓ EN XARXES SOCIALS EN L’ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Durada: 20 hores
Lloc: En línia (per a totes les Illes)
Professorat: Ambientum
Contingut:
TEMA 1. INTRODUCCIÓ AlS “SOCIAL MEDIA”.
I. Concepte i tipus de Xarxes Socials.
1. Introducció.
2. Què és una xarxa social?
3. La web 2.0 i el seu valor per a l'Administració Pública.
4. Claus per aprofitar el potencial de les eines 2.0.
5. Tipus de xarxes socials.
II. Facebook
1. Facebook i el màrqueting organitzacional 2.0.
2. L'ús laboral de Facebook.
III. Blogs. El blog com a eina 2.0.
1. Què és i para què serveix un blog.
2. Altres servidors de blog gratuïts en Internet.
3. Cercadors de blogs.
IV. Twitter i altres eines
1. Twitter com a eina corporativa. Deu raons per a l'ús de Twitter com a eina en la
comunicació.
2. Bones pràctiques per generar continguts en Twitter
3. Altres eines 2.0 d'utilitat.
TEMA 2. L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I EL GOVERN OBERT DES DELS MUNICIPIS.
1. Visibilitat de les organitzacions a la web social.
2. Impacte de la Web 2.0 en la Comunicació Corporativa.
3. Model Open Government (Govern Obert)
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RELACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS QUE HAN PARTICIPAT
1. Alaior

36. Maó*

2. Alaró

37. Manacor*

3. Alcúdia

38. Mancor de la Vall

4. Algaida

39. Maria de la Salut

5. Andratx

40. Marratxí*

6. Ariany

41. Montuïri

7. Artà

42. Muro

8. Banyalbufar

43. Palma*

9. Binissalem

44. Petra

10. Búger

45. Pollença

11. Bunyola

46. Porreres

12. Calvià*

47. Puigpunyent

13. Campanet

48. Sa Pobla

14. Campos

49. Sant Antoni de Portmany (Eivissa)

15. Capdepera

50. Sant Joan

16. Ciutadella*

51. Sant Joan de Labritja (Eivissa)

17. Consell

52. Sant Josep de sa Talaia*

18. Costitx

53. Sant Llorenç des Cardassar

19. Deià

54. Sant Lluís (Menorca)

20. Eivissa*

55. Santa Eugènia

21. Escorca

56. Santa Eulària des Riu*

22. Es Castell (Menorca)

57. Santa Margalida

23. Es Mercadal (Menorca)

58. Santa Maria del Camí

24. Es Migjorn (Menorca)

59. Santanyí

25. Esporles

60. Selva

26. Estellencs

61. Sencelles

27. Felanitx

62. Ses Salines

28. Ferreries (Menorca)

63. Sineu

29. Consell Insular de Formentera*

64. Sóller

30. Fornalutx

65. Son Servera

31. Inca*

66. Valldemossa

32. Lloret de Vista Alegre

67. Vilafranca de Bonany

33. Lloseta

68. Consell Insular de Mallorca*

34. Llubí

69. Consell Insular de Menorca*

35. Llucmajor*

70. Consell Insular d'Eivissa*

* Els treballadors d’aquestes entitats han pogut realitzar cursos amb la FELIB, sempre i quan
hagin quedat places disponibles, ja que poden optar a tenir pla de formació propi.
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SERVEIS JURÍDICS
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Serveis jurídics

Llei 1/2018, de 23 de març, pel que es
prorroguen per a l'any 2018 la
destinació del superàvit de les
corporacions locals per a inversions
financerament sostenibles.

El Departament d’Assessoria Jurídica
de la Federació d’Entitats Locals de les
Illes Balears (FELIB) ha tingut durant
l’exercici 2018, a l’igual que en els anys
anteriors, com a objectiu principal la
realització de les tasques de suport
jurídic que li han estat encomanades
per els distints òrgans directius de la
federació, així com l’assessorament de
les entitats associades a aquesta.

La federació ha participat també
aquest any, a través dels seus serveis
jurídics, en l’elaboració de la normativa
de caire reglamentari de la nostra
comunitat autònoma, que incideix en
la vida quotidiana de les entitats locals,
com el decret pel qual s’aprova el
Reglament Marc de Coordinació de
Policies Locals que regula el règim
jurídic i el funcionament d’aquest cos
de l’administració especial garant de la
convivència
cívica
als
nostres
municipis.

El departament ha redactat durant
aquest any informes i propostes que
han
vingut
a
determinar
el
posicionament de la federació front a
les altres administracions públiques en
relació a qüestions d’interès local, a
més d’haver participat directament en
les
activitats
més
destacades
d’aquesta.

A la vegada, els serveis jurídics han
treballat conjuntament amb distintes
administracions públiques i entitats de
la nostra comunitat autònoma de cara
al compliment dels seus objectius
estatutaris. En aquest sentit va la pena
ressenyar com exemples la seva
participació en la Mesa de Turisme de
les Illes Balears, a on es varen
seleccionar els projectes a esser
finançats amb l’impost del turisme
sostenible regulat a la Llei 2/2016, de
30 de març o la col·laboració amb la
Fundació Impulsa Balears que te com
objectiu la millora en la presa de
decisions dels agents econòmic i
socials de les Illes Balears.

El
departament
fet
important
aportacions en qüestions que han
tingut una repercussió directa a l’àmbit
jurídic de les entitats locals, com la
modificació de la Llei 7/2013 de 26 de
novembre,
de
regim
jurídic
d’instal·lació,
accés
i
exercici
d’activitats a les Illes Balears o la Llei
de Museus de les Illes Balears. A la
vegada ha tingut una presencia activa
en la presentació d’esborranys
d’importants projectes normatius per
als seus associats com el Decret Llei
1/2018 de mesures urgents per a la
millora i/o l’ampliació de la xarxa
d’equipaments
públics
d’usos
educatius, sanitaris o socials, el
Projecte de Llei residus i sols
contaminants o la Llei de voluntariat
de les Illes Balears. La normativa
autonòmica no ha estat la única
objecte d’estudi durant l’any 2018,
sinó també important normativa de
caràcter estatal com el Reial Decret

Els membres serveis jurídics també
han participat, en les sessions del
Consell Executiu de la federació
realitzades durant l’exercici 2018 que
han comptat amb la presència de
distints membres del Govern Balear
com la del senyor Marc Pons,
Conseller de Territori o la del senyor
Joan Groizard, Director general
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d’Energia i Canvi Climàtic, formant
part de l’activitat institucional de la
federació, completada per la duta a
terme per el President i la Secretària
General amb les reunions amb la Sra.
Catalina
Cladera,
Consellera
d’Hisenda i Administracions Públiques
del Govern Balear, la Sra. Mercedes
Garrido, consellera d’Infraestructures i
Territori del Consell Insular de
Mallorca, el Sr. Cosme Bonet,
Conseller d’Economia i Hisenda de la
mateixa institució o la Sra. Marta Vall –
Llosera Ferrán, Degana del Col·legi
d’Arquitectes de les Illes Balears. En
aquest sentit, també ha estat
remarcable la participació d’aquests
en les reunions amb distints cossos
consulars amb la finalitat d’establir
relacions de cooperació entre les
entitats.

Llei de l’atenció i dels dret de la
infància i de l’adolescència de les Illes
Balears.
Llei de Microcooperatives de les Illes
Balears.
Llei de modificació de la llei 8/2012, de
19 de juliol de turisme de les Illes
Balears.
Llei de modificació de la llei 7/2013 de
26 de novembre, de regim jurídic
d’instal·lació,
accés
i
exercici
d’activitats a les Illes Balears.
Reglament de la Biblioteca de Cultura
Artesana del Consell Insular de
Mallorca.
Reglament Marc de Coordinació de
Policies Locals de les Illes Balears.

Especialment remarcable ha estat
també durant l’any 2018 la tasca
portada a terme per els serveis jurídics
de la federació en la revisió dels criteris
de distribució del Fons de Cooperació
Municipal una vegada acordada per el
Consell Executiu de la federació, amb
especial atenció a la dotació
econòmica provinent d’aquest fons
d’aquells municipis que durant anys
havien posat especial cura en la
protecció del seu litoral i paisatge.

Decret per el que es regula la
instal·lació i ús de desfibril·ladors
externs automàtics i semiautomàtics i
s’estableix l’obligatorietat de la seva
instal·lació en determinats espais
públics externs a l’àmbit sanitari.
Decret, pel qual s’estableix el règim
d’admissió d’alumnes als centres
sostinguts totalment o parcialment
amb fons públics de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Relació d’informes jurídics en
relació
a
l’aprovació
de
normativa autonòmica 2018

Decret pel qual s’aproven els estatuts
de l’Institut d’Estudis Baleàrics.

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

Decret pel qual s’aproven els estatuts
de l’Institut d’Indústries Culturals de
les Illes Balears.
Decret pel qual es desplega la el Pla
d’Estadística de les Illes Balears 20182021.

Llei sobre l’abordatge integral de les
addiccions a les Illes Balears.
Llei de museus de les Illes Balears.
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Decret pel qual es regula la gestió dels
residus sanitaris a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

resoldre els casos pràctics derivats de
la seva aplicació.

Ordre pel qual es regula la fitxa
notarial per a determinats supòsits de
l'impost
sobre
transmissions
patrimonials
i
actes
jurídics
documentats i de l'impost sobre
successions i donacions.

Relació
de
convenis
de
col·laboració subscrits per la
FELIB l’any 2018
23/05/2018 Conveni FELIB – Fundació
Carles Pi i Sunyer d’Estudis autonòmics
locals
per
la
elaboració
de
l’observatori del govern local de les
Illes Balears

Durant l’any 2018 la FELIB signats els
següents convenis de col·laboració
amb la finalitat de donar compliment
als seus objectius estatutaris:
Conveni Marc de col·laboració entre la
Federació Entitats Locals de les Illes
Balears (FELIB) i la societat ENDESA, a
fi d’establir els mecanismes de
coordinació que evitin la suspensió
dels subministraments bàsics als
consumidors vulnerables.
El ressenyat conveni ha suposat una
actualització del vigent conveni
subscrit amb aquesta entitat a l’any
2014 a la vegada que l’ha adaptat al
que disposa el Reial Decret 897/2017,
de 6 d'octubre, pel qual es regula la
figura del consumidor vulnerable, el
bo social i altres mesures de protecció
per als consumidors domèstics
d'energia elèctrica, d’acord amb el
que disposa el Reial Decret Llei
7/2016, de 23 de desembre, per qual
es regulen qüestions relatives als
consumidors d'energia elèctrica. La
signatura d’aquest conveni va anar
acompanyada d’un conjunt de
reunions amb els treballadors socials
dels
municipis
agrupats
per
mancomunitats amb la finalitat de

Renovació conveni correus, per l’any
2018
09-03-2018 Conveni entre l’EBAP i la
FELIB en relació als plans de formació
del
personal
al
servei
de
l’administració local de les Illes
Balears, per l’any 20185 en el marc de
l’acord de formació per a l’ocupació de
les administracions públiquesDurant l’any passat la federació va
iniciar també els treballs preparatoris
per subscriure un conveni de
col·laboració amb el Ministeri de
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Defensa per la promoció de l'accés a
la condició de personal al servei de les
entitats locals del personal en servei
actiu en les Forces Armades i per a la
integració dels militars de tropa i
marineria que hagin prestat serveis en
aquestes. Amb la propera signatura
d’aquest conveni les entitats locals de
les Illes Balears es podran beneficiar si
ho desitgen de la incorporació de
membres especialment qualificats per
ocupar places de policia local.

Es preveuen com a pròximes
licitacions un servei de redacció de
plans d’emergències municipals, un
servei d’assessorament en matèria de
protecció de dades i l’adquisició -amb
la col·laboració de l’Ajuntament de
Palmadels
vehicles
elèctrics
corresponents a la Xarxa d'Aigües
Públiques de Mallorca, finançat amb
els fons provinents de l’Impost del
Turisme sostenible regulat en la Llei
2/2016, de 30 de març.

Altres actuacions destacades

Important va esser també la tasca
d’anàlisi i foment del debat sobre la
proposta de regulació provisional de
zones aptes per a la comercialització
d'estades turístiques en habitatges
d’ús residencial formulades amb la
finalitat d’afavorir la participació de les
entitats locals en la delimitació
d’aquesta activitat, d’acord amb el que
determinava la Llei 8/2019, de 19 de
juliol, de turisme de les Illes Balears.

Un dels principals projectes en que
han treballat els serveis jurídics de la
federació durant l’any 2018 ha estat la
posada en funcionament de la Central
de Contractació destinada a la
contractació centralitzada d’obres,
subministres i serveis per a les entitats
locals de les Illes Balears que permetrà
aconseguir una major eficàcia en
l'activitat contractual de les entitats
locals, contribuint a una reducció en
els temps i a una simplificació en la
tramitació
administrativa
dels
procediments
contractuals,
a
l’obtenció
d’unes
condicions
econòmiques més avantatjoses i a
l’impuls de la contractació electrònica.

Importants varen esser també la tasca
dels serveis jurídics en la recollida dels
projectes que els ajuntaments de l’illa
de Mallorca varen presentar per esser
finançats amb càrrecs 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 la seva remissió a
l’Agència de Turisme de les Illes
Balears (ATB). Un dels projectes
seleccionats va esser el de l’adquisició
de vehicles elèctrics corresponents a la
Xarxa d'Aigües Públiques de Mallorca
a que ens hem referit anteriorment.
Per aplicació de la Llei 4/2004, de 2
d’abril la federació esta subjecta a la
fiscalització de les seves activitats
econòmiques i de contractació
pública. Per aquesta raó, i de cara a
esser informats sobre els futurs criteris

La Central de Contractació ha iniciat la
seva activitat mitjançant la licitació
d’un contracte de subministrament
d’energia elèctrica dirigida a tots els
municipis associats a la federació
rebent sol·licituds de participació
(documentació administrativa) de les
empreses Endesa Energia SAU, Gas
Natural Comercialitzadora SA i
Iberdrola Clientes SAU. La resta del
procediment de licitació, que inclou
una fase de subhasta es realitzarà en
temps real a través d’una plataforma
de licitació electrònica.
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de fiscalització, els serveis jurídics de la
federació han mantingut diverses
reunions amb els auditors d’aquesta
àrea de la activitat pública.

dietes per assistències als òrgans
col·legiats de les corporacions o els
procediments
d’adjudicació
de
contractes.

La Llei 7/2007, de 12 d’abril de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic va
oferir la possibilitat a les entitats locals
d’establir un sistema de carrera
professional destinada als seus
treballadors
com
un
element
motivador destinat a millorar el seu
acompliment.

Els serveis jurídics de la FELIB,
controlen diàriament i informen
puntualment als ajuntaments sobre
totes i cadascuna de les modificacions
normatives que els afecten, així com
sobre les línies de subvenció que van
sorgint i es publiquen per part de les
administracions supramunicipals.

Desafortunadament, l’any 2018 va
presenciar unes de les majors
inundacions que ha sofert l’illa de
Mallorca en els últims temps, amb
importants pèrdues de vides humanes
i amb nombrosos danys materials en
els municipis afectats, especialment en
el municipi de Sant Llorenç des
Cardassar.

Cal posar també de manifest la tasca
dels servis jurídics de la federació
resolent els dubtes sobre qüestions
jurídiques que hagin s’hagin pogut
presentar als representants locals en
les diverses comissions u altres òrgans
interadministratius com per exemple,
la Comissió Balear de Medi Ambient
de les Illes Balears, la Ponència tècnica
Patrimoni del Consell de Mallorca, la
Comissió de tràfic i seguretat viaria del
Consell de Mallorca, la Comissió
Tècnica d’acolliment de persones
desaparegudes, la Comissió de Joc de
les Illes Balears, la Comissió de salut
de les Illes Balears, la Plataforma d’Oci
i Qualitat de les Illes Balears o la
Comissió de videovigilància de les Illes
Balears.
Cal ressenyar també que la federació,
a través dels seus serveis jurídics ha
participat en el òrgans de govern de
distints 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) o el Consell de
Direcció del Servei d’ocupació de les
Illes Balears (SOIB).

Els serveis jurídics de la FELIB varen
prestar suport a la formulació per part
del seu President d’una proposta
equitativa i solidària dirigida als
municipis damnificats provinent de les
administracions supramunicipals de la
nostra comunitat autònoma.
En aquesta mateixa línia i amb la
intenció de garantir la millor oferta
formativa per als treballadors de les
entitats locals, la federació ha
mantingut reunions amb l’Escola
Balear d’Administracions Públiques
(EBAP) a on s’ha negociat el
finançament del programa formatiu
per l’any vinent.
A un altre nivell, des de la federació
s’ha prestat suport als ajuntaments de
les Illes Balears mitjançant la resolució
de dubtes sorgides arrel de l’execució
de les seves competències en temes
tan diversos com la percepció de

Finalment, la Federació ha participat
per
mitjà
dels
representants
corresponents
en
multitud
de
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•

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 direcció del SOIB
• Consell de la infància de les Illes
Balears
• Consell Balear de Transports de
les Illes Balears
• Consell autonòmic de seguretat
alimentaria
• Consell assessor de barreres
arquitectòniques de les Illes
Balears
• Comitè de seguiment i control
de malalties transmeses per
vectors
• Consell Escolar de les Illes
Balears
• Consell d’LGTBI de les Illes
Balears
• Comissió sobre seguretat viària
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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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
Pla
d'addiccions
i
drogodependències de les Illes
Balears (PADIB)
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
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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 diferents 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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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.

CONVOCATÒRIA DE PREMSA
La FELIB i la FEMP organitzen un
un
curs sobre la nova Llei de Contractes
del Sector Públic
Palma, 24 de gener de 2018
Els diferents ponents han contribuït a
l’elaboració de la llei estatal. Es parlarà
sobre la ‘Ley 9/2017, 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público’ als
sectors de l’aigua, l’energia, el
transport i els serveis postals.
El curs tendrà una duració de dos dies
i desgranarà les novetats que
introdueix la llei de contractes. Les
altres illes podran seguir les ponències
a través de videoconferència.
L’acte d’inauguració anirà a càrrec de
Neus Serra Cañellas. Secretaria
General de la FELIB; Marta Ganado
López. Secretaria General del IEF;
Miguel Pardo González, Secretari de la
Junta Consultiva de Contratación
Administrativa i José Luis Garrote,
Subdirector de Formación de la FEMP.
Entre d’altres es tractarà dels tipus de
contractació, de les novetats en el
règim jurídic dels contractes d’obres,
subministres i serveis; de les normes
de l’adjudicació de contractes; de la
incidència de la nova Llei de
Contractes de Sector Públic i la seva
incidència sobre les contractacions de
la Policia Local i de la contractació
electrònica, entre d’altres.

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 2018 s’han enregistrat, editat i
enviat reunions a:
- DG Emergències
- CEIB
- ISPIB
El Departament s’encarrega de penjar
les notícies en la web de la FELIB i en
les xarxes socials (pàgina de Facebook
i perfil de Twitter).
Una altra tasca remarcable és el resum
diari de premsa de les notícies que
tenen algun interès per als municipis.
Aquest resum es fa escanejant les
notícies de Ciutat i part forana dels
diaris Diario de Mallorca, Última Hora i
El Mundo, així com dels diaris digitals.
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.

HORA: A partir de les 10h
LLOC: Centre Empresarial Son
Espanyol
Sala Actes Parc Bit c/Laura Bassi s/n
DIA: Dimecres 24 i dijous 25 de gener

El Departament s’encarrega, també,
de fotografiar tots els moments
rellevants en què ha pres part la
Federació.

Jornada dirigida per Critina Ibáñez de
Aldecoa, coordinadora del Centre de
Formació del Ministeri d’Hisenda i
Funció Pública.
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CONVOCATÒRIA DE PREMSA
La FELIB signa un conveni amb
Endesa per garantir l'electricitat a
les llars amb menys recursos
Palma, 14 de març de 2018
L’acte de firma comptarà amb la
participació del president de la
Federació d'Entitats Locals de les Illes
Balears, Joan Carles Verd i el director
general d'Endesa a Balears, Martí
Ribas.
DIA: Dijous, 15 de març
LLOC: Sala de Juntes de la FELIB
c/General Riera,111
CONVOCATÒRIA DE PREMSA
La FELIB posa en marxa un
observatori municipal per fer una
gran base de dades.
Palma, 22 de maig de 2018
La FELIB signa un conveni pioner amb
la Fundació Carles Pi i Sunyer per
recollir fins a 150 punts d’informació
municipal a través d’un Observatori.
Dimecres s’explicarà com es durà a
terme l’observatori, quins aspectes
estudiarà, la seva periodicitat i com
gestionar l’ús dels resultats.
Hi seran presents els responsables de
la Fundació Carles Pi i Sunyer que ja
han posat en marxa un observatori
similar a Catalunya.
HORA: 13h
LLOC: Sala Actes de la FELIB
DIA: Dimecres 23 de maig
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COMUNICAT DE PREMSA
FELIB
i
Endesa
garanteixen
l’electricitat a les llars amb menys
recursos

electricitat. Des de l’any 2014, durant
quatre anys de funcionament amb els
serveis socials dels ajuntaments, hi han
passat unes 2000 famílies a Balears,
una tendència que, explica el
president d’Endesa “va a la baixa”.

Unes dues mil famílies s’han
beneficiat del conveni marc sobre el
bo social des del 2014 que ara es
reedita després de l’aprovació d’un
Decret Llei que amplia el ventall de
possibles demandant.

El president de la FELIB, Joan Carles
Verd, ha explicat que es donarà difusió
al conveni nou. “Marcam una manera
d’actuar per facilitar el contacte amb la
gent que ho necessita i evitar les
situacions de necessitats”. Segons ha
explicat Verd, tot aquell que no pugui
pagar la factura de la llum ha de posarse en contacte amb els serveis socials
que ho notifiquen a l’empresa
subministradora.

Palma, 15 de març
La Federació d'Entitats Locals de les
Illes Balears (FELIB) i Endesa han signat
un conveni de col·laboració amb la
finalitat de coordinar les gestions
necessàries per evitar el tall de
subministrament elèctric a les famílies
amb menys recursos, detectades pels
serveis socials dels ajuntaments.

COMUNICAT DE PREMSA
Más
de
150
trabajadores
municipales se interesan por la
modificación
de
la
Ley
de
Contractación del Sector Público

El president de la FELIB, Joan Carles
Verd i el director general d’Endesa,
Martí Ribas, han signat l’acord al qual
ara els diferents ajuntaments es poden
adherir. És la reedició del bo social que
està actiu des de l’any 2014.

“Han cambiado sustancialmente las
reglas del juego, y por la importancia
que esta ley tiene para los
ayuntamientos y para la administración
en general, desde la FELIB, desde la
Federación Española de Municipios y
desde el Ministerio de Hacienda y
Función Pública, hemos decidido
organizar este curso de dos jornadas”,
ha introducido la jornada la secretaria
general de la FELIB, Neus Serra.

Amb el Reial Decret 897/2017, de 6
d’octubre aprovat pel Govern de
‘Estat, es preveu que les empreses
comercialitzadores
de
referència
puguin subscriure convenis d’aquest
tipus
amb
les
administracions
autonòmiques i locals i s’amplia el
ventall de consumidors.
El conveni s’adapta al nou marc legal
amb el pagament de les factures
elèctriques que té un termini establert
en cinc mesos. Tots aquells que ja se’n
beneficien l’han de renovar a les
sucursals d’Endesa.

En la mesa inaugural también ha
intervenido Marta Ganado López.
Secretaria General del IEF, quien ha
explicado que esta misma jornada se
está haciendo en otras comunidades
del estado a petición de la Federación
de Española de Municipios; Miguel
Pardo González, Secretario de la Junta
Consultiva
de
Contratación

La intenció és que cap persona en
situació vulnerable es quedi sense
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Administrativa, que ha explicado que
durante la jornada se entrará en el
detalle de la ley y José Luis Garrote,
Subdirector de Formación de la FEMP,
que ha agradecido al Ministerio la
disponibilidad
para
explicar
la
modificación de una ley que entrará en
vigor el próximo 9 de marzo.

Pressupostària
perquè
els
ajuntaments amb els comptes sanejats
puguin invertir el seu superàvit. Ara, a
més, se suma a la petició de la
Federació Estatal de Municipis (FEMP)
qui proposa una gran convocatòria de
batles a nivell estatal si no s’escolta als
ajuntaments.

Más de 150 empleados, técnicos y
regidores de diferentes ayuntamientos
de las tres islas han abarrotado la sala
de formación del Parc Bit en un acto
formativo que continuará mañana y en
el que han participado parte del
equipo que ha redactado la
modificación de la ley. El principal
objetivo es adaptarse a tres directivas
europeas de contratación, pero la
reforma, en profundidad, ha dado pie
a muchos más cambios gracias a las
enmiendas de tramitación. “Es la ley
del consenso” ha señalado una
ponente, consejera técnica del
Instituto de Estudios Fiscales, Vanesa
Aventin.

El president de la FEMP, Abel
Caballero,
ha
reivindicat
la
reestructuració
del
deute
dels
ajuntaments, l’autorització per la
utilització del superàvit i un nou
sistema de finançament local. El
president de la FELIB, Joan Carles
Verd, també considera que ja és hora
que el titular d’Hisenda atengui primer
als ajuntaments, diputacions i consells
infrafinançats per culpa d’un model
“obsolet”. Verd recorda que aquesta
llei prohibeix que ajuntaments com el
d’Alcúdia puguin invertir el seu
romanent, que en aquest cas són els
56 milions d’euros que té dins el banc.
La FELIB recorda les manifestacions
que ha fet aquesta setmana el titular
d’Hisenda, Cristóbal Montoro, en
relació a una eventual condonació de
part del deute a les comunitat
autònomes. “Qualsevol reducció del
deute a qualsevol institució ha de
passar
prèviament
per
la
reestructuració
del
deute
dels
ajuntaments”, afegeix Antoni Mir. El
batle d’Alcúdia recorda que des de
l’agrupació nacional se li ha enviat una
nova petició de reunió al Ministre que
encara no ha obtingut resposta.

COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB demana una gran
convocatòria de batles de tot l’Estat
per la Llei Montoro
Els ajuntaments de Balears se sumen
a la idea de la Federació Estatal de
Municipis
de
reivindicar
la
reestructuració
del
deute,
deute
l’autorització del superàvit i un nou
sistema de finançament local. El
batle d’Alcúdia, Antoni Mir, lidera a
Balears un grup específic des de la
FELIB.

Els ajuntaments de Balears tenen una
acumulació de romanents de gairebé
500 milions d’euros que no es poden
reinvertir en les necessitats dels
ciutadans.

Palma, 3 de febrer 2018
El batle d’Alcúdia, Antoni Mir, agrupa
des de la FELIB un grup de feina per
demanar al Ministeri d’Hisenda la
modificació de la Llei d’Estabilitat
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Dotze municipis viatgen amb la
FELIB a la cimera estatal de
municipis per tractar els romanents

d’un llistat ampliat amb les opcions
que els municipis consideren que
també
es
poden
beneficiar
d’inversions per superàvit.

Representants de Lloret, Algaida,
Esporles, Costitx, Selva, Sencelles,
Andratx, Sta. Eulària, St. Josep,
Alcúdia,
Eivissa
i
Manacor
assisteixen
a
Madrid
a
la
convocatòria de la Federació de
Municipis després de la reunió del
president amb el ministre d’Hisenda,
d’Hisenda,
Cristòbal Montoro

Cristóbal Montoro, per la seva banda,
va reconèixer que “afortunadament”
són una gran majoria els municipis que
tanquen amb romanent però va
especificar: “No significa que relaxem
cap norma ni cap llei, la contenció del
dèficit públic s’ha de fer per no repetir
les errades del passat, però la situació
ara no és la mateixa”.

Palma, 26 de febrer
La Federació d'Entitats Locals de les
Illes Balears (FELIB) viatja amb
representants de fins a 12 municipis a
Madrid, per assistir a la cimera
convocada per la Federació Estatal de
Municipis després de la reunió que
aquest dimarts ha mantingut el
president, Abel Caballero, amb el
ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro.

La Federació d’Entitats Locals de
Balears (FELIB) assegura, per la seva
banda, que “lluitarem perquè això no
quedi amb una reunió de bones
impressions i paraules”. El president
Joan Carles Verd ha recordat que “en
el fons” la llei Montoro “és una
completa injustícia pels ciutadans que
paguen imposts però no veuen com es
reverteixen en benefici del seu
municipi”.

COMUNICAT DE PREMSA

De la reunió d’ahir, Caballero en va
destacar el compromís del ministre per
articular un mecanisme legislatiu,
abans de dues setmanes, per garantir
les capacitat de reinversió. “Si
comencem els tràmits el proper mes
de març tendrem de marge fins que
acabi el tempos polític, és a dir, l’abril
de 2019 per materialitzar els estalvis”,
va explicar. “Això és el que demanen
els 8125 de l’Estat”.

COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB expressa la seva decepció
per la reunió amb Montoro
Els ajuntaments no podran reinvertir
els romanents acumulats com s'havia
entès,
entès, el compromís del titular
d'Hisenda només passa per no
vincular la reinversió del superàvit
de
2017
a
l'aprovació
dels
pressuposts de l'Estat

A la reunió del Ministeri també es va
sol·licitar que s’ampliàs el rang
d’inversió
del
superàvit
que
actualment exclou, per exemple
justícia, educació i social. “Ara mateix
no podem invertir en centres
d’educació públics”, afegí.
Després de la cimera d’ajuntaments es
farà entrega al Ministeri de Defensa

Palma, 27 febrer 2018
Representants de dotze municipis han
acudit avui a una cimera d'ajuntaments
a Madrid de la mà de la FELIB per
conèixer de primera mà els acords
entre la Federació Estatal de Municipis
i el ministre d'Hisenda Cristóbal
Montoro.
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ampliar el
catàleg d’inversions
financerament sostenibles i per poder
reinvertir el dèficit generat l’any 2017
durant els anys 2018 i 2019. Tot i això,
a la reunió d’ahir horabaixa produïda a
la seu del Ministeri, a Madrid, no hi va
haver cap novetat significativa.

“El compromís de l'Estat és
decepcionant”, explica el president
Joan Carles Verd qui especifica que
allò aprovat no va en la línia de les
peticions dels ajuntaments. “Nosaltres
volem que ens desbloquegin els 500
milions d'euros que els ajuntaments
han acumulat en els bancs a
conseqüència de la Llei Montoro”,
comenta
el
representant
dels
ajuntaments. Durant la cimera, s'ha
explicat que l'acord permetrà que la
possibilitat de reinvertir el romanent,
únicament de 2017, no estigui
vinculada
a
l'aprovació
dels
pressuposts de l'Estat. El ministre
Montoro es va comprometre que, en
dues setmanes, es crearà el
mecanisme necessari per fer-ho
possible “però això no té res a veure
amb les nostres demandes”, afegeix
Verd.

A la trobada, el Secretari d’Estat
d’Hisenda, José Enrique Fernández de
Moya, va confirmar que la autorització
per a la utilització dels superàvits es
faria a través d’un Decret Llei que es
publicarà el mes de març. Si bé
Caballero destaca que es troben dins
el termini marcat, el president de la
FELIB, Joan Carles Verd, critica
l’actitud decepcionant del Ministeri
que s’ha presentat a la reunió sense
cap proposta concreta. Hisenda ha
reiterat que s’ampliarà el ventall
d’inversions “sempre que no entrin en
contradicció amb la Llei Orgànica
d’Estabilitat” . Per a Verd “si seguim
dins aquesta línia, poc es pot esperar
de Montoro”. El president de la
Federació es mostra escèptic amb les
reunions mantingues. “Fins que no
vegem res concret, no hi ha res a
celebrar, de moment venen fum”, ha
afegit.

Si bé el president de la FELIB es
mostra satisfet de allò negociat, també
reconeix que dista molt de les
expectatives
de
la
Federació.
“Seguirem
lluitant
perquè
es
desbloquegin
els
comptes
municipals”, assegura.

El Decret, que hauria d’estar redactat
en una setmana, és l’esperança perquè
els municipis puguin invertir el
romanent que es va generar l’any 2017
en inversions sostenibles més enllà de
les previstes fins ara. Per a molts de
batles de Balears seria “una petita
passa”, al manco pel que fa la
contractació de més personal, ja sigui
administratiu o en els cossos de
seguretat, que és on, en general, hi ha
més carències. Amb tot, tant la FELIB
com els ajuntaments posen en dubte
que el Decret que es proposi vagi en
aquest sentit. “Tan de bo ens
equivoquem”, afegeix Joan Carles

COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB es mostra escèptica davant
la reunió sobre l’esborrany del
Decret
Decret Llei d’Hisenda
Aquest
dimarts
horabaixa
el
secretari d’Estat d’Hisenda s’ha
trobat amb el president de la
Federació de Municipis a nivell
estatal, Abel Caballero, però no ha
aportat cap novetat.
Palma, 6 de març La Federació
d'Entitats Locals de les Illes Balears
(FELIB) recorda que dimarts s’havia de
presentar un esborrany del Decret Llei
que el Govern de l’Estat prepara per
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s’ha reduït a la meitat en cinc anys,
continua essent molt alta. “Una
campanya com aquesta servirà no
només per promocionar els comerços
dels municipis, sinó per prendre
consciència de la necessitat de deixar
d’utilitzar les bosses de plàstic”,
afegeix Verd.

Verd.
COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB se suma a una campanya de
Pimeco per reduir l’ús de bosses de
plàstic
El president de la Federació, Joan
Carles Verd, i la secretària general,
Neus Serra s’han compromés amb el
president de la patronal, Toni
Fuster, a fer arribar la informació als
municipis per a la seva adhesió.

COMUNICAT DE PREMSA

Joan Carles Verd sobre el Decret
dels romanents:
“Amb el Decret aprovat ens volen
fer creure que hi ha un gran avanç i
no hi ha res”

Palma, 6 de març
L’Associació del Petit i mitjà comerç de
Mallorca impulsarà una campanya de
dinamització promocionant la venda a
les
botigues
tradicionals
però,
sobretot, cerca reduir l’ús de bosses
de plàstic a través d’una campanya
que premia la fidelitat del client i li
regala una senalla.

El president de la Federació
d’Entitats Locals de les Illes Balears
critica la norma aprovada ahir pel
Consell de Ministres que permet la
reinversió del superàvit de 2017
durant
durant dos anys sense necessitat
d’aprovar els pressupost generals de
l’Estat

El president de Pimeco, Toni Fuster, ha
presentat la campanya que s’està
preparant a la Federació d'Entitats
Locals de les Illes Balears (FELIB) qui
en reconeix el valor i s’hi ha adherit. De
fet, la participació dels municipis serà
fonamental per desenvolupar aquesta
campanya.

Palma, 24 de març
“Aquest decret en absolut compleix
les expectatives dels ajuntaments
perquè no significa cap novetat més
enllà d’ampliar la llista d’inversions”,
explica el president de la FELIB. El
Consell de Ministres aprovà ahir un
Decret Llei que permet invertir els
romanents, únicament de 2017, durant
els dos anys posteriors. Això no
suposaria cap novetat sinó fos perquè
es fa sense necessitat d’aprovar uns
pressuposts generals, sinó via Decret.
“Però no dona compliment a la
demanda prioritària dels ajuntaments
que és poder-ne disposar de tot el
romanent acumulat de tresoreria”,
afegeix Joan Carles Verd. En el cas de
Balears es tracta d’uns 500 milions
d’euros
en
total,
essent
els
ajuntaments d’Alcúdia i el de Sant

El president, Joan Carles Verd, s’ha
compromès a fer arribar la campanya a
tots els municipis per tal que es doni
suport. “És una iniciativa original que
promou el petit i mitjà comerç i també
la sostenibilitat”, ha senyalat Verd qui
recorda que és el camí “pel futur medi
ambiental” i perquè així ho dicta la
normativa europea.
La FELIB recorda que les bosses de
plàstic constitueixen una amenaça
mediambiental.
Cada
espanyol
consumeix una mitjana de 145 bosses
de plàstic l’any, una xifra que tot i que
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Josep els més perjudicats.

establiments a retolar en català. El
president de la FELIB, Joan Carles
Verd, considera la situació “absurda”
perquè precisament “és un deure” per
a les administracions públiques el
“protegir i promocionar” la llengua
pròpia.
Segons Verd, el recurs de l'Estat és
“centralista” i va contra la normativa
pròpia de les illes Balears com és
l'Estatut d'Autonomia i la Llei de
Normalització Lingüística que varen
néixer, entre d'altres, per dur a terme
polítiques de promoció de la llengua
pròpia.

Invertir el superàvit de 2017 no suposa
cap novetat “per molt que el ministre
ens faci creure que és un gran avanç
respecte la situació anterior”. Se
segueixen tenint els estalvis segrestats
“perquè al Govern de Rajoy no pot
presentar els números com toca a
Brussel·les i s’aprofita de la bona feina
municipal”, denuncia la FELIB.
El que sí que s’ha ampliat és el catàleg
de possibles inversions on els
ajuntaments poden destinar els
romanents. Són inversions sostenibles
que es podran dedicar a la seguretat i
ordre públic, protecció civil, prevenció
d’incendis, assistència social primària,
creació de centres d’ensenyança de
primària i escoletes i també a la creació
de biblioteques, arxius, museus i
centres esportius, a més de poder
adquirir
mobiliari
per
a
les
instal·lacions. Amb tot, aquests
supòsits no cobreixen totes les
necessitats dels ajuntaments que en
alguns casos compten amb la mateixa
plantilla de treballadors que fa deu
anys tot i haver duplicat la població.

COMUNICAT DE PREMSA

Creix dos milions d'euros la partida
del Fons de Cooperació Local
El president de la FELIB celebra
l 'increment emmarcat dins el pacte
de la comissió mixta
Palma, 16 de maig de 2018
La FELIB s'ha reunit avui amb la
conselleria d'Hisenda per signar
l'increment anual dels Fons de
Cooperació Local que són les ajudes
que el Govern destina als ajuntaments.
L'augment de pressupost és enguany
de dos milions d'euros en virtut de
l'acord signat dins la comissió mixta.
L'acord recull que durant els anys 2018
i 2020 hi haurà un increment de dos
milions d'euros anuals de la partida
fins que s'arribi als 18,5 milions
d'euros.

La FELIB té previst celebrar una reunió
extraordinària per tal de fer una
valoració de la nova situació
COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB insta a l'Advocacia de
l'Estat que retiri el recursos contra
Pollença i Capdepera
El president Joan Carles Verd titlla la
situació contra la retolació en català
d’absurda”
d’absurda”

“L'objectiu era recuperar la partida
econòmica d'abans de la crisi i anam
ben encaminats”, ha assegurat el
president de la Federació d'Entitats
Locals, Joan Carles Verd, qui recorda
que l'any passat ja es va incrementar
en 500 mil euros. L'increment total

Palma, 10 de maig de 2018
La Federació d'Entitats Locals demana
a l'Advocacia de l'Estat que retiri els
recursos contra els ajuntaments de
Pollença i Capdepera per incentivar els
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com evolucionen els indicadors del
seus municipi.

serà de sis milions d'euros que es va
recuperant de forma paulatina.

Per dur a terme aquesta tasca s’ha
signat un conveni amb la Fundació
Carles Pi i Sunyer que ja dur aquesta
pràctica a molt municipis de
Catalunya. El projecte recollirà
informació municipal mitjançant un
qüestionari que faran dues persones a
mitja jornada durant un període de 10
o 12 setmanes a través d’una
entrevista personal amb el secretari o
secretari-interventor
de
cada
ajuntament. A més hi haurà un suport
tècnic per adaptar els qüestionaris i les
bases de dades, posteriorment se’n
farà una validació i s’editaran els
informes en format electrònic.

COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB crearà un observatori de
Govern Local per construir una base
de dades municipals
Es recolliran uns 150 ítems diferents
a través de treball de camp i es
repetirà cada dos anys per veure les
evolucions
Quin és el percentatge de municipis hi
ha on el batle nomenat és del partit
més votat, com es remuneren les
dedicacions exclusives a cada un
d’ells, quantes places vacants hi ha
sobre el total de funcionaris, com es
gestionen els residus per ajuntaments,
o el servei municipal de neteja… Fins
a 150 ítems es controlaran i avaluaran i
se’n trauran indicadors de qualitat per
primera vegada a cada un dels 67
ajuntaments de Balears.

L’observatori tendrà una periodicitat
bianual per tal de veure les evolucions
municipals en tots els aspectes.
“Sovint
ens
demanen
dades
d’ajuntaments o comparatives de les
que ningú disposa i en virtut d’una
millor transparència i més control i
amb ganes de poder millorar els
serveis, municipi per municipi, la FELIB
disposarà d’aquesta base de dades
pionera a Balears”, explica el
president, Joan Carles Verd.

La FELIB posarà en marxa un
Observatori de Govern Local amb la
finalitat d’obtenir una base de dades
genèrica que permeti l’elaboració
d’estudis i informes i posteriorment
comparar-ne l’evolució. “No de
fiscalitzar ningú, sinó de recollir
informació que després serà tractada
amb un informe personalitzat de cada
municipi i que recollirà la FELIB”,
senyala un dels responsables de
l’Observatori, Jaume Magre, director i
gerent de la Fundació Pi i Sunyer.

És una nova iniciativa de la federació
que vol ajudar tant als serveis
municipals, com a facilitar la
informació als ciutadans de les illes.
COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB demana al nou Govern que
derogui la Llei Montoro

Tenir aquesta informació permetrà als
ajuntaments “prioritzar els àmbits on
es vegin que estan per davall de la
mitja per tal de fixar-se objectius”,
afegeix el president de la FELIB, Joan
Carles
Verd.
Serà
una
eina
d’informació i principalment “de
gestió de govern” per anar avaluant

El canvi a l’Executiu estatal s’ha de
notar també descartant totes les
mesures contra la llengua, com la
retirada del recurs contra les
subvencions en català
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despesa i quins són els reptes del
futur: una central de compres i un
Observatori de dades locals

04 de juny 2018.
La Federació d'Entitats Locals de les
Illes Balears veu com una oportunitat
pel municipalisme el canvi de Govern
a l'Executiu estatal. Moltes de les veus
que s'han sentit criticant el sostre de
dèficit de la coneguda com Llei
Montoro, són del mateix partit que ara
dirigeix el Govern, el partit socialista.
"Aquesta és una bona oportunitat per
desbloquejar els comptes dels
ajuntaments que han sanejat la seva
economia i que tenen zero deutes",
considera el president de la FELIB,
Joan Carles Verd. “És, en definitiva,
una bona oportunitat perquè els
ajuntaments puguin contribuir al
creixement econòmic de l’estat
perquè es posen en circulació més
doblers que a la vegada impliquen
inversions i donar feina”, afegeix.

L'any 2017 es varen fer 59 accions
formatives, d'una durada de 627
hores, on hi han participat 1120
usuaris. El Pla de Formació és una de
les iniciatives que han rebut més
impuls per part de la FELIB en aquests
darrers tres anys, tot tenint en compte
que es creà i fomentà l'Aula de
Regidors.
Durant l'Assemblea General anual de
la Federació, moment en què es ret
comptes davant regidors, batles i
càrrecs de les diferents institucions,
s'ha fet un resum de les actuacions i les
despeses fetes l'any 2017. "Som un eix
vertebrador
de
la
comunitat
autonòmica.
Donam
servei
als
ajuntaments
amb matèries tan
importants com la formació´", ha
explicat el president, Joan Carles Verd,
qui també ha recordat la relació
"estreta" amb les altres institucions.

Flexibilitzar el sostre de despesa per
permetre,
per exemple, noves
contractacions als ajuntaments que fa
deu anys que tenen la mateixa plantilla
tot i que la població ha anat
incrementant, seria una de les
principals avantatges de la modificació
de la Llei. Però "el canvi de Govern a
l'estat també ha de servir per deixar de
perseguir la llengua", afegeix Verd. El
president es refereix als recursos que
des de l'Advocacia s'han presentat a
ajuntaments com el de Pollença per
atorgar subvencions "que fa més de
vint anys que es donen" a aquells
comerços i establiments que retolen
en català. "És una possibilitat
emparada per l'estatut d'Autonomia",
recorda el president de la FELIB.

D'una banda, la FELIB ha cedit espais
en 168 ocasions a entitats, Consell o
Govern per explicar les seves
iniciatives. De l'altra, la Federació està
present a 91 comissions externes tant
autonòmiques com insulars, a la gran
majoria, amb veu i vot. "I des
d'aquestes passam els aspectes més
destacables a tots els consistoris
perquè n'estiguin assabentats i
participem tant com podem", ha
afegit la secretària general, Neus
Serra.
Entre les actuacions, ja activades, que
queden per aprovar s'ha destacat la
central de compres que s'inicia amb un
contracte més econòmic per als
ajuntaments, de subministrament
elèctric; o bé l'observatori de política
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1120 regidors participaren el 2017
en el Pla de Formació de la FELIB
La Federació ha retut els comptes
anuals explicant on s’inverteix la
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municipal que recollirà dades de tot
tipus per orientar la feina dels
ajuntaments.
Però la feina de la FELIB passa també
per globalitzar la seva tasca i fer-la més
propera. "L'any passat ja vàrem fer un
primer Consell Executiu a Menorca,
enguany ens hem desplaçat a Eivissa i
ens en queda un per fer a Formentera.
És important per a nosaltres estar
presents a totes les illes", ha afegit
Verd.

d'acollida i recollida que treballa amb
molts batles, el fet que Justícia no
pagui pot tenir repercussions per a
tots", explica el president, Joan Carles
Verd. "Què passarà el dia que Natura
Park no es faci càrrec dels animals?",
es demana.
Des de la federació es fa una crida a
desbloquejar el deute amb l'entitat
per tal que sigui viable i deixi d'estar
ofegada econòmicament. La FELIB
lamenta la manca de col·laboració del
Ministeri de Justícia per qui Natura
Park treballa habitualment de forma
gratuïta. Arran de dues operacions
macro judicials, l'entitat s'ha hagut de
fer càrrec de 30 equins i 237 galls, i el
cost l'està assumint a través d'un deute
amb el banc que l'Administració de
Justícia no està resolent.

Entre altres fites a destacar, hi ha
l'increment de dos milions d'euros a la
partida del Fons de Cooperació Local
per als ajuntaments; o l'ordenança
tipus del botellot, feta de forma
conjunta amb el Consell de Mallorca,
que sorgí arran d'una jornades
específiques celebrades ara fa un any.
COMUNICAT DE PREMSA
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La FELIB
FELIB reclama al Ministeri de
Justícia el pagament
del deute de Natura Park

La
FELIB
informa
que
els
ajuntaments estan rebent aquesta
setmana el Fons de Cooperació
Coopera ció
Local

L'administració representant de les
entitats
locals
recorda que la
important tasca de l'entitat que
treballa conjuntament amb 47
municipis

La Federació ha negociat un
increment de dos milions d’euros
anuals en la partida del Govern que
suposarà tornar als nivells d’abans
de la crisi econòmica

Davant les darreres informacions que
posen en dubte la viabilitat de Natura
Park
pel
deute
insatisfet
de
l'administració de justícia, la Federació
d'Entitats Locals vol posar en relleu la
importància de la tasca d'aquesta
fundació que col·labora amb 47
municipis de Mallorca.

28 agost 2018
Els ajuntaments de les illes estan
rebent aquesta setmana les partides
del Govern Balear del Fons de
Cooperació Local que enguany s’han
incrementat dos milions d’euros,
gràcies a les negociacions de la
Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears (FELIB).

La FELIB reclama al Ministeri de
Justícia que pagui el deute acumulat
amb Natura Park per tal que pugui
prosseguir amb la seva feina, essencial
per als municipis. "És un centre

La partida del pressupost de la
comunitat que durant el 2018 es
destinarà
als
ajuntaments
s’ha
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incrementat fins als 13,7 milions
d’euros i seguirà creixent fins arribar,
l’any 2020, als 18,5 milions d’euros.
L’any 2017, el pressupost total fou de
11,7 milions. La negociació entre la
FELIB i la conselleria d’Hisenda en
comissió mixta va aprovar també un
canvi en el repartiment dels fons entre
els municipis per tal que sigui més
equitatiu. L’any passat, per exemple,
municipis com Artà i Campos, varen
veure com s’incrementava la partida
per la protecció del litoral i Alaró i
Bunyola, en concepte de protecció del
territori. “La intenció és que tots els
ajuntaments cobrin, al manco, la
mateixa quantitat que correspon als
municipis de la Serra de Tramuntana”,
explica el president de la FELIB, Joan
Carles Verd sobre el que a dia d’avui
és ja una realitat.

COMUNICAT DE PREMSA

Més de vint ajuntaments ja s’han
subscrit a la central de compres per
reduir el cost de l’energia elèctrica
El Consell Executiu de La FELIB,
estima que el servei pugui funcionar
en el primer trimestre
trimestre de 2019
La Federació d’Entitats Locals de les
Illes Balears (FELIB) avança en la
posada en marxa d’una central de
compres que té l’objectiu d’abaratir el
cost de la compra d’energia elèctrica
als municipis. Si bé s’ha aprovat la
Mesa de Contractació, el proper dia 5
octubre s’acaba el termini per
presentar la documentació per
participar a la licitació de l’acord marc.
Més de vint ajuntaments ja s’hi han
subscrit.
El president de la FELIB, Joan Carles
Verd, ha recordat durant el Consell
Executiu que ja hi ha un plec de
condicions que recull la indicació
d’apostar per l’energia sostenible. La
central de compres podria estar en
marxa dins el primer trimestre de
2019. La Mesa de Contractació és una
passa més a la calendarització per tenir
una gran central de compres per
permeti abaratir els costos quan es
coneix que el preu de la llum s’ha
encarit fins un 85% en els darrers 15
anys. “Si tots els ajuntaments que
puguin s’hi adhereixen, per una banda
serem més sostenibles i per l’altra
tindrem
condicions
més
econòmiques”, ha explicat Verd..

L’increment respecte l’any passat es
nota gairebé a tots els ajuntaments. En
el cas d’Alaior es rebrà 40 mil euros
més (104.078 l’any 2017- 143.293 l’any
2018); el mateix que el cas d’Algaida
(passa de 79.600 euros a 118.824) o
Formentera (que passa de 147 mil
euros a 186).
L’import total del Fons de cooperació
local ha de ser, com a mínim, el 0,45%
del total dels ingressos propis de la
comunitat autònoma i cap municipi no
rebrà una participació anual que sigui
inferior a la rebuda pel mateix municipi
l’any anterior. El finançament dels
ajuntaments, “l’administració que
millor ha gestionat els doblers durant
la crisi econòmica”, arriba a través del
Fons de Cooperació, a través dels
tributs locals i una partida directa a
través del Govern de l’Estat.

La central de compres serà de gran
ajuda perquè els ajuntaments puguin
comprar amb les millors condicions
productes a un preu més baix i
competitiu. “Els ajuntaments que
vulguin es poden adherir a la compra
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d’energia que es farà amb una
subhasta electrònica i, per tant, les
grans companyies competiran per
oferir el servei al millor preu”, ha
afegit.

de tots els ajuntaments el suport de
“tants de ciutadans que s’han acostat
als municipis de Llevant per oferir la
seva
ajuda”,
després
de
les
inundacions del passat dimarts. “Ja
sigui aportant materials o amb el
temps que hi han dedicat i hi
dedicaran”, senyala el president, Joan
Carles Verd qui recorda que “la
solidaritat s’ha de gestionar per ser
efectiva” i, en aquest sentit, adverteix
que es millor seguir les instruccions de
les fonts oficials.
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La FELIB proposa als ajuntaments un
minut de silenci per sumar el dol
dels ciutadans
És una
una proposta per dijous a les 20
hores, per aquella gent que no ha
pogut assistir avui a cap acte

La FELIB recorda que, com ha fet
públic l’ajuntament de Sant Llorenç,
ara només és necessària l’ajuda de
professionals. La crida del consistori és
per
a
pintors,
llanterners
o
electricistes.

Davant la necessitat que molts tenim
d'expressar el condol als veïnats i
amics de les diferents zones afectades
per les pluges, la FELIB proposa als
ajuntaments de Balears que facin un
segon minut de silenci a les portes dels
consistoris demà dijous a les 20 hores.

La Federació d’Entitats Locals destaca
que gràcies a l’abrumadora aportació
solidària de ciutadans anònims ja
gairebé s’ha recuperat la normalitat.
“Ara
estam
en
la
fase
de
reconstrucció”, ha recordat.

“Volem que la gent que avui no ha
pogut assistir a les concentracions
tengui una segona oportunitat per
mostrar el seu afecte a la gent”,
explica el president de la FELIB, Joan
Carles Verd.
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Els ajuntaments decidiran, a través
de la FELIB, com poden ajudar als
municipis afectats per inundacions

Des de la Federació d'Entitats Locals
es vol mostrar l'agraïment a tots els
cossos
de
seguretat,
serveis
d'emergències i agents implicats a les
tasques de rescat.

La Federació i el departament de
Desenvolupament
Desenvolupament Local del Consell
ho tractaran en una comissió mixta

COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB agraeix la solidaritat dels
ciutadans amb els ajuntaments del
Llevant

La FELIB proposa una Comissió Mixta
juntament amb el departament de
Desenvolupament Local del Consell
de Mallorca on els ajuntaments de les
Illes Balears puguin estructurar els
mecanismes d'ajuts a municipis
afectats per inundacions.

El president, Joan Carles Verd,
senyala
que
gràcies
a
la
col·laboració anònima ja es pot
parlar de reconstrucció

“Els ajuntaments hem estat, som i
serem solidaris els uns amb els altres.

La Federació d’Entitats Locals de les
Illes Balears (FELIB) vol agrair en nom
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Amb aquesta comissió posarem sobre
la taula quins municipis necessiten la
nostra ajuda perquè no s'ha parlat del
cas de Pollença o Alcúdia”, explica el
president de la FELIB, Joan Carles
Verd. “Serà la comissió mixta qui
prendrà aquest tipus de decisions”.

més solidaris i per tenir una resposta
ràpida
davant
les
adversitats
meteorològiques.
Arran de les inundacions que afectaren
el passat 9 d’octubre la zona del
Llevant, els ajuntaments es volen
organitzar per ser solidaris. El
president de la FELIB, Joan Carles
Verd, ha proposat en noms dels
ajuntaments que:

La posada en marxa de la comissió s'ha
aprovat avui a l'Assemblea de Batles
després de llegir un manifest en suport
als municipis afectats per les intenses
pluges del passat 9 d'octubre. A més,
els ajuntaments aportaran tres milions
d'euros a càrrec de la partida
destinada a les subvencions per obres
i serveis del pressupost de 2019. Si la
quantitat no fos a bastament per
ajudar a la restitució d'infraestructures,
equipacions i instal·lacions municipals,
la
diferència
l'assumiran
els
pressuposts generals del Consell de
Mallorca.

1) Els projectes municipals que el 2018
estan compromesos per l’Impost de
Turisme Sostenible tenen un import
aproximat de 3 milions d’euros. La
FELIB proposarà que aquestes
inversions de l’ecotaxa es posposin un
any. Es tracta de projectes que es
podrien destinar a ajudes més urgents
en el Llevant de Mallorca i que
tanmateix només haurien d’esperar un
exercici, cal recordar que cap d’ells és
urgent.
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La FELIB apel·la a la solidaritat del
Consell de Mallorca i Palma perquè
el pes no recaigui sobre els
ajuntaments petits

2) Amb la proposta actual signada a
l’Assemblea de Batles per la que es
destinaran una partida de 3 milions
d’euros del Pla d’Obres i Serveis a
restituir les infraestructures dels
municipis
afectats,
no
s’inclou
l’ajuntament de Palma.
La FELIB creu fermament que el
consistori de la capital de les Illes
Balears s’implicaria solidàriament als
ajuts a municipis que així ho
requereixin, de tal manera que l’esforç
solidari no recaigui, en gran part,
sobre els ajuntaments petits, així com
ara està plantejat.

El president de la Federació
d’Entitats Locals de les Illes Balears,
Joan Carles Verd, ha explicat les
propostes que es tractaran a la
Comissió Mixta per a l’ajuda dels
ajuntaments
del
Llevant
com
destinar a ajuts els tres milions
d’euros de l’Impost Turístic per a
2018, repartits en tres projectes que
podrien esperar un any.
Palma, 2 de novembre
La FELIB proposarà a la Comissió
Mixta creada juntament amb el
departament de Cooperació Local del
Consell de Mallorca, que es reunirà per
primera vegada la setmana que ve, un
seguit de punts per ser més efectius,

3) Tots els ajuntaments afectats per
fenòmens meteorològics imprevists
haurien de poder tenir accés a un fons
de solidaritat. Si bé ara el Llevant
necessita urgentment reparar les
destrosses, posteriorment també hi ha
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hagut inundacions importants a
Alcúdia o Pollença que requeriran de
grans inversions. Aquests casos
haurien d’estar prevists per la
Comissió Mixta. La FELIB proposa que
els ajuts s’ampliïn en més suposats.

les partides de l’esmentat Pla d'Obres
i Serveis i l’aportació a l’Ajuntament de
Palma per la Llei de Capitalitat, per
cobrir les necessitats restants.
Ha estat una intervenció no exempta
de crítica ja que el Consell “que hauria
de ser la institució més municipalista
de quantes institucions municipalistes
hi pugui haver”, va generar una
situació “mal d'entendre”. Durant la
seva intervenció el president de la
FELIB ha recordat que el president del
Consell va fer una proposta als mitjans
de comunicació abans que es debatés
en una Assemblea de batles ni “haverse consultat amb els ajuntaments”,
prèviament.
La proposta tenia implicacions per “les
expectatives
inversores
dels
municipis”, especialment els petits,
“posant-los en la disjuntiva de
renunciar a la defensa dels seus
legítims interessos, a risc de quedar
com uns insolidaris”.

La
Federació
d’Entitats
Locals
considera que és necessari tenir un pla
d’emergències previst des dels
municipis i fins i tot es valorarà crear un
fons comú per a ser solidari en
situacions d’emergències.
COMUNICAT DE PREMSA

La FELIB demana al Consell que
destinin els romanents de tresoreria
als municipis afectats per aiguats
Palma, 27 de novembre de 2018
“No és comprensible que la proposta
d'afectar el Pla d'Obres i Serveis- es
llenci a la premsa dos dies abans de
l’assemblea de batles, sense haver-se
ni consultat amb els ajuntaments”, ha
criticat el president de l'entitat, Joan
Carles Verd.

Verd ha explicat que “la voluntat de
solidaritat dels ajuntaments i la manca
de dades i d’alternatives que se’ns van
plantejar feren que l’assemblea donés
un vot de confiança al Consell i
s’aprovàs la declaració”. Ara, però, la
FELIB demana una rectificació al
Consell amb una proposta més real
“que no compromet el volum de
despesa de la institució insular” i que
permet al Consell ser solidari “en la
part que vos vàreu comprometre amb
les altres administracions”, alhora que
podrà mantenir les ajudes als
municipis en les seves inversions.

El president de la FELIB, Joan Carles
Verd, ha intervingut en el plenari del
Consell de Mallorca per demanar que
els romanents de tresoreria de
partides no afectades de l’any 2018 es
dediquin “de manera integral” a les
ajudes específiques als municipis
afectats pels aiguats, tant els del
Llevant com els afectats per les pluges
de les setmanes posteriors.
El representant dels ajuntaments ha
instat a que si això no fos suficient
s’aminorin “de manera proporcional”

.

Ens podeu trobar
Fan Page al Facebook:: FELIB

Al Twitter:
@FELIB_info
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