
Convenis vigents subscrits per la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) 

 

Entitat Data  Objecte 
 

AGEDIB  19/04/2022 Conveni de col·laboració per estudi i difusió d’activitats físiques als municipis 

Fundació MUSOL (Municipalistes per a 

l’enfortiment i l’enfortiment institucional) 

23/11/2021 Protocol general de col·laboració en matèria de projectes europeus, cooperació 

internacional per al desenvolupament i sensibilització  

Conselleria Presidència, Funció Pública i 

Igualtat 

04/10/2021 Protocol general d’actuació per a l’impuls, el foment i la visibilització de l’Agenda 2030 

Fons Cooperació Mallorquí, Menor. i Pitiús  30/09/2021 Protocol general de col·laboració per a la implantació de l’Agenda 2030 

EBAP 11/08/2021 Conveni en relació als plans de formació del personal al servei de l’administració local 

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA 13/01/2021 Addenda al contracte subscrit serveis postals i telegràfics 

EBAP 20/08/2020 Conveni en relació als plans de formació del personal al servei de l’administració local 

Consell de Mallorca 04/06/2020 Protocol de col·laboració per la reactivació econòmica i social 

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA 16/10/2019 Addenda al contracte subscrit serveis postals i telegràfics 

EBAP 09/10/2019 Conveni en relació als plans de formació del personal al servei de l’administració local 

Ministeri de Defensa 31/07/2019 Conveni per la promoció a l’accés a la condició de personal al servei de les entitats locals 

del personal en actiu de les forces armades (militars de tropa i marineria) 

EBAP 17/07/2018 Conveni en relació als plans de formació del personal al servei de l’administració local 

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA 13/04/2018 Addenda al contracte subscrit serveis postals i telegràfics Annex 91 sobre paqueteria. 

ENDESA SA 15/03/2018 Conveni de col·laboració manteniment subministraments als consumidors vulnerables. 

EBAP 16/06/2017 Conveni en relació als plans de formació del personal al servei de l’administració local 

Disset SL 05/05/2017 Conveni de col·laboració per publicitar entre les entitats locals de les Illes Balears i els 

seus organismes dependents propostes de disseny i campanyes de conscienciació 

CESAG 06/05/2017 Conveni de col·laboració en la realització de pràctiques d’estudiants oficials de grau. 

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA 03/02/2017 Addenda al conveni serveis postals i telegràfics. Acord SICER notificacions especials. 

Palau de Congressos d’Eivissa 15/11/2016 Conveni de col·laboració per a la cessió d’ús d’espais destinats a activitats de formació. 

Fundación Laboral de la Construcción 21/12/2016 Conveni de col·laboració pel foment de la formació professional per a l’ocupació.  



Convenis vigents subscrits per la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) 

 

Entitat Data  Objecte 
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria  

del Govern de les Illes Balears 

10/11/2016 Conveni per fomentar la millora del teixit comercial dels municipis de les Illes Balears. 

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació 

del Govern de les Illes Balears 

29/09/2016 Conveni de col·laboració per impulsar l’aplicació del protocol marc interdisciplinari 

d’actuacions en els casos de maltractament i d’abús sexual infantil a les Illes Balears. 

TSJIB, COAIB i Col·legi de Procuradors IB 04/07/2016 Protocol general detecció de vulnerabilitat en procediments de desnonament d’habitatges 

familiars amb la finalitat de possibilitat l’adopció de mesures de caràcter social. 

EBAP 09/08/2016 Conveni en relació als plans de formació del personal al servei de l’administració local 

Conselleria d’Hisenda i Admons. Públiques 14/07/2016 Protocol marc de col·laboració en matèria de suport a les entitats locals. 

AENOR 26/05/2016 Conveni de col·laboració pel desenvolupament i la promoció de la cultura de qualitat. 

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA 01/01/2016 Addenda al conveni subscrit serveis postals i telegràfics. Annex 103 cartes certificades. 

Universitat de les Illes Balears (UIB) 18/12/2015 Programes de col·laboració, estudis conjunts i cooperació en el camp de la formació. 

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears 06/06/2014 Conveni de col·laboració per l’organització IV Congrés Nacional d’Auditoria  

Endesa  11/07/2014 Conveni de col·laboració per al pagament ajuts municipals de deutes subministraments. 

Ocidiomes  05/06/2014 Conveni de col·laboració per la promoció de l’aprenentatge d’idiomes. 

Banc de Sabadell 04/11/2013 Addenda conveni de productes serveis financers a les entitats locals de les Illes Balears. 

Ib - Red 17/09/2014 Conveni de col·laboració oferta d’establiment de zones wi-fi en espais públics 

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA 01/05/2012 Addenda al conveni subscrit serveis postals i telegràfics. Annex 91 sobre paqueteria. 

Microsoft Ibérica 04/11/2013 Conveni de col·laboració en el desenvolupament de les TIC en els municipis  

Govern de les Illes Balears  29/02/2012 Conveni de col·laboració en el desenvolupament del Pacte Local. 

Universitat de les Illes Balears (UIB) 19/05/2011 Conveni de col·laboració en la realització de pràctiques d’estudiants oficials de grau.  

Govern de les Illes Balears 08/20/2011 Conveni de col·laboració treballs de manteniment i conservació de centres educatius. 

Govern de les Illes Balears 17/06/2010 Implantació del protocol marc per a casos de maltractament i abús sexual infantil. 

Govern de les Illes Balears i COVIB 10/11/2009 Conveni de col·laboració per la difusió de la campanya de la triquinosi. 

Col·legi Enginyers Tècnics Industrials 22/09/2009 Tasques de suport professional a les entitats locals per part dels tècnics col·legiats. 

Col·legi Enginyers Superiors Industrials 31/03/2009 Tasques de suport professional a les entitats locals per part dels tècnics col·legiats. 



Convenis vigents subscrits per la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) 

 

Entitat Data  Objecte 
Sociedad  Estatal Correos y Telégrafos SA 01/01/2009 Prestació de serveis postals i telegràfics a les entitats locals de les Illes Balears. 

Banc de Sabadell 31/03/2008 Proposició de productes i serveis financers a les entitats locals de les Illes Balears. 

Govern de les Illes Balears i Turespaña 29/01/2009 Difusió e implantació del Sistema de Qualitat Turística Espanyol en Destinacions. 

Banca March - Unipsa 10/10/2008 Mediació i assessorament en la contractació d’assegurances per part de les entitats locals. 

Centre Balears Europa 06/11/2008 Establiment d’un servei d’assessorament per a la implantació de la Directiva de Serveis. 

Fundació CONAMA 17/09/2008 Col·laboració en Conferència Nacional del Medi Ambient (Desenvolupament sostenible)  

Consorci d’Informàtica Local de Mallorca 27/06/2008 Implantació de les mesures establertes a la LOPD als ens locals de les Illes Balears 

Govern de les Illes Balears 06/03/2008 Foment de la qualitat dels serveis públics en les entitats locals de les Illes Balears 

Willis 29/02/2008 Mediació i assessorament en la contractació d’assegurances per part de les entitats locals. 

Aon, Gil y Carvajal 06/06/2006 Mediació i assessorament en la contractació d’assegurances per part de les entitats locals. 

Universitat de les Illes Balears (UIB) 21/10/2005 Col·laboració en la realització de pràctiques dels estudiants de la llicenciatura de dret. 

Consell General del Poder Judicial (CGPJ) 30/09/2005 Col·laboració en la formació de les activitats de formació de jutges de pau. 

Consell de Mallorca 04/03/2005 Col·laboració en matèria de formació i ocupació mediambiental (formació ocupacional). 

Fons Mallorquí de Cooperació i Solidaritat 14/01/2005 Difusió de les activitats del FMCS a l’àmbit de les entitats locals de les Illes Balears. 

Plus Consultores 28/04/2004 Mediació i assessorament en la contractació d’assegurances per part de les entitats locals. 

 


