
M E M Ò R I A  D E  G E S T I Ó  D E  2 0 2 1



ÍNDEX
RESUM ANY 2021

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

RELACIÓ DE SOCIS/JUNTA DIRECTIVA/RRHH

PRINCIPALS ACTUACIONS 2021

1.

2.

3.

4.



RESUM
L’any 2021 ha marcat un punt d’inflexió per a l’Associació Mallorca Rural després de que a l’any 2018 amb el suport del FOGAIBA,
Consell Insular  i les administracions locals, s’apostés per reactivar l’Associació i dotar-la dels recursos necessaris per poder
donar compliment als fins de l’associació. 

En el sentit econòmic anem deixant enrere la greu crisis econòmica a la que estàvem a causa de la liquidació de dues deutes del
passat amb Cajamar i amb FOGAIBA. 

A l’any 2021 ha quedat liquidat totalment el deute amb Cajamar. I per altre banda continuem amortitzant el préstec que tenim amb
CAIXABANK fruit de les negociacions per liquidar la deute amb FOGAIBA.

També han estat clau les aportacions econòmiques de les entitats locals, mitjançant les quotes i la subvenció del Consell Insular
de Mallorca per que Mallorca Rural pugui continuar amb la seva tasca dinamitzadora i vertebradora del territori

En termes de gestió, a finals de l’any 2021 es va incorporar un nou gerent, reforçant l’estructura i amb la voluntat d’anar
consolidant aquesta nova etapa i amb la visió posada en la planificació d’un nou període i una nova Estrategia.

Com a Grup d’Acció Local la nostre missió és promoure la participació del teixit sòcio-econòmic e impulsar projectes i
convocatòries d’ajudes que contribueixin al desenvolupament sostenible i la innovació de la zona Rural de Mallorca. Per les
particularitats del nostre territori, especialment potenciam l’àmbit agrari i agroalimentari.



EL NOSTRE ÁMBIT
D’ACTUACIÓ
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Els socis de Mallorca Rural a data 31 de desembre de 2021 són els següents: 
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Entitats privades
 

ASAJA
Asociación de Constructores de Baleares
Asociación de Fabricantes i Auxiliares del Calzado de Mallorca
Asociación de Fabricantes y Empresas Auxiliares de la Construcción
de Baleares (AFACO)
Asociación de Industriales del Vidrio Plano de Mallorca (AIVIMA)
Associació Adobs i Productes del Camp
Associació Agroturisme Balear
Asociación Balear de Empresas de Jardinería
Associació Bodeguers de les Illes Balears
Associació Comerç i Indústria de Petra
Associació Comerciants i Empresaris de Campos
Associació Comerciants i Empresaris de Porreres
Associació Comerciants i Empresaris de Sa Pobla
Associació Comerciants i Empresaris de Sineu
Associació Comerciants i Empresaris de Sóller
Associació Comerciants i Empresaris de Vilafranca
Associació Comerciants i Empresaris de Llubí
Associació de la Petita i Mitjana Empresa Industrial de Mallorca
Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA)
Associació de Varietats Locals de les Illes Balears
Associació Empresarial d’Arts Gràfiques de Balears
Associació de Fabricants de Productes Ceràmics per a la
Construcció de Balears
Associació Finques d’Agroturisme de Mallorca
Asociación Sindical Empresarial Canteros de Mallorca

Associació Veu Cultural de Sóller
Asociación Almacenistas de Curtidos e Industrias Auxiliares del
Calzado
Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB)
Comarca de Campanet SAT
Convivium Slow Food Illes Balears
Cooperativa Agrícola i Ramadera de Sant Salvador
Cooperativa Agrícola de Porreres
Cooperativa Agrícola Sant Bartomeu
Cooperativa sa Malvasia de Banyalbufar, SCL
Cooperatives Agroalimentàries
FADEMUR Illes Balears
Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM)
Fundació Deixalles Sóller
Fundació Jardí Botànic de Sóller
Fundació sa Perdiu Roja
Hotel Rural Sa Bassa Roja
ILLACAMP SAT
Reis de Mallorca, Hotels amb Caràcter
Societat Cooperativa del Camp Mallorquí
Sublata Causa SL, Empresa de Inserción
Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears
(UCTAIB)
Unió de Pagesos de Mallorca
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-AIA)
Associació de Bodeguers de les Illes Balears



RELACIÓ
MEMBRES JUNTA

DIRECTIVA
 DINS LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA VA HAVER-HI UN CANVI DINS EL 2021. ENRIC POZO,

REPRESENTANT DE UCTAIB VA DEIXAR EL SEU LLOC COM A VOCAL I ES VA ANOMENAR A LA PRESIDENTA
DE UCTAIB MALENA RIUDAVETS, QUE VA PASSAR LA VOCALIA.

 
 EL VOCAL QUE ERA EL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT VA CAUSAR BAIXA I

ENCARA NO S’HA TORNAT A COBRIR, PENDENT DE L’ELECCIÓ DE NOU REPRESENTAT PER PART DE
L’ASSEMBLEA.

 

Jaume Alzamora Riera pel Consell Insular
Jordi Mora Vallbona per PIMEM
Sebastià Ordines Capó per Unió de Pagesos
Jerònima Bonafè Ramis per Cooperatives Agroalimentàries
Margalida Llabrés Deià per Ajuntament de Consell

Mateo Morro Marcé, pel FOGAIBA
Nicolau Canyelles Parets per l’Ajuntament de Santa Maria.
Tomeu Mulet Florit per Ajuntament de Sineu 
Nadal Torres Bujosa per Ajuntament de Valldemossa 
Aina Socies Fiol per Varietats Locals
Nofre Fullana Llinàs per APAEMA
Malena Riudavets per UCTAIB

President
Vice President
Vice President segon
Secretària
Tresoreria

VOCALS



ESTRUCTURA RRHH 
 

Gabriel Alemany Morell
 
 
 

Magdalena Llull Ferretjans
 
 

de gener a desembre. A temps complet
 

d’octubre a desembre. A temps complet
 

Adjunt Gerència

Gerent



PRINCIPALS ACTIVITATS DE
L’ASSOCIACIÓ ANY 2021

 
Sessions de Junta Directiva
La Junta Directiva de Mallorca Rural s’ha reunit en 8 ocasions: 
els dies 12/02, 30/04, 29/06, 30/07, 24/09, 13/10, 28/10 i 02/12.

Sessions d’Assemblea General
L’Assemblea General de socis s’ha reunit amb 1 ocasió, dia 28
d’Octubre, reunió on s’aprovaren els comptes de 2019 i 2020 amb la
presentació de les seves corresponents auditories de comptes.

EXECUCIÓ ESTRATEGIA DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU 2014-2022
 

Gestió de la convocatòria d’ajuts a privats
En el marc del desenvolupament i aplicació de l’EDLP, durant l’any 2021 va començar tota la gestió dels expedients de la
convocatòria per a privats que es va publicar a finals de l’any 2020. En aquest sentit els expedients presentats varen iniciar el
circuit a fi de passar per totes les fases del procediment establert. Des de la valoració i revisió de les sol·licituds, fer les visites de
inspecció prèvia i final si és el cas d’obra civil i revisió de tota la documentació en totes les fases del procediment.



PRINCIPALS ACTIVITATS DE
L’ASSOCIACIÓ ANY 2021

 
Reunions de la Comissió Avaluadora de Projectes:

La Comissió Avaluadora és l’encarregada d’examinar les sol·licituds i
valorar els projectes segons les bases i aplicar els criteris de selecció. 
Durant l’any 2021 es va reunir en 5 ocasions: 02/02, 09/03, 30/03,
13/04 i 09/11 
Constituïda a la sessió de dia 2 de febrer e integrada pels següents
membres:

Actes de Inspecció Inicial: 
Dins l’any 2021, s’han realitzat 23 actes de no inici dels projectes que
requerien la verificació de que l’actuació no s’havia iniciat.

Concessió de subvencions:
Dels 54 expedients que finalment varen quedar de tots els que
inicialment varen presentar sol·licitud (71), restant els que desistiren o
els que es denegaren; La Junta Directiva, en les diferents reunions, una
vegada rebut l’informe de subvencionabilitat del FOGAIBA, va proposar
la concessió de 23 propostes de concessió.



Gestió de Projectes Programats d’Ajuntaments 

Aquesta convocatòria va més avançada, ja que es va iniciar la seva tramitació en l’any 2020
Concessions de Subvenció
La Junta Directiva en les diferents reunions durant l’any 2021 ha proposat 8 concessions de subvencions als Ajuntaments de :
Campanet, Escorca, Mancomunitat des Pla, Porreres, Sant Joan , Selva, Sencelles, Sineu
 
La resta de Projectes Programats de l’EDLP 2014-2020, excepte alguna excepció ja havien estat concedits l’any 2020.
Visites d’inspecció final:

Dins l’any 2021, s’han realitzat 5 visites d’inspecció final com a part del procediment i poder tramitar els expedients de sol·licitud de pagament

AVALUACIÓ I SEGUIMENT DE l’EDLP: 
En el marc de les diferents línies de PDR, FOGAIBA fa seguiment de l’execució del Programa amb la Consultora Red2Red sobre la gestió anual de les
actuacions. El Programa LEADER que està inclòs dins PDR com a mesura 19, és avaluat per la consultora i hem participat facilitant tota la informació
que ens han demanat.

 
Projecte Propi del Grup 
A dins el darrer trimestre de l’any 2021, Mallorca Rural comença a estudiar un Projecte que s’anirà redefinint per poder ajustar-lo a les
particularitats del Grup. 

L’objectiu és donar una sortida viable i duradora a la llana d’ovella mallorquina i per lo tant millorar la sostenibilitat i rendibilitat de les
explotacions de Mallorca. Després de la redefinició del Projecte inicial les actuacions començaran per la redacció d’un informe que recollirà la
problemàtica existent amb la llana de les explotacions, les propostes per optimitzar la seva comercialització, si és el cas i la valoració de noves
alternatives o aplicacions de la llana amb el disseny del model més adequat com a material aplicable pel sector industrial

 



ALTRES ACTIVITATS DE L’EQUIP DE GERÈNCIA

Tramitació trimestral dels expedients de justificació per a les despeses de funcionament al FOGAIBA
Tramitació de la sol·licitud, justificació de despeses al Consell Insular.
Tramitació de la facturació de les quotes al Ajuntaments
Gestió de la preparació de la documentació necessària per l’auditoria.
Reunions amb FOGAIBA pel seguiment i gestió de les convocatòries i expedients d’ajuda.
Inici dins el darrer trimestre d’una ronda de visites de la gerent als batles dels municipis socis.
Tramitació de la publicació al BOIB de la modificació de pressupost de la convocatòria inicial.

Preparació de les bases i tramitació per a la contractació de gerent: Des de la reactivació del Grup a mitjans de l’any 2018
una sola persona ha estat al front de l’Associació i continuant amb el i el compromís de reforçar l’estructura i consolidar
el grup en el quart trimestre de l’any comença una nova persona després d’un rigorós procés de selecció 

Presentació de la Nova Pàgina WEB i creació dels perfils en els xarxes socials. Es va decidir fer algunes modificacions a la
web de Mallorca Rural per que pogués ser més intuïtiva i servir en aquesta finalitat i estar més present a les xarxes
socials.

L’objectiu és donar valor a la llana d’ovella mallorquina, estudiant diferents usos i avaluant l’aplicació més
convenient atenent a les circumstàncies de les explotacions de Mallorca.



XARXES SOCIALS 

Palma
Inca 
Manacor
Consell
Llucmajor
Sa Pobla
Pollença
Santa Maria
Sóller
Marratxí 

26,97%
5,51%
5,31%
4,53%
3,35%
2,76%
2,76%
2,56%
2,36
1,97%

TOP 10 POBLACIONS 
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