FUNCIONAMENT
Introducció
La Federació de Música i Ball Mallorquí (FMIBM) és una entitat sense ànim de lucre,
constituïda com a instrument de coordinació, investigació, representació, gestió, foment i
defensa de les Associacions de Balls i Música popular i tradicional, sempre que entre els
seus objectius hi figurin, entre d’altres, els de defensa i promoció de la cultura popular i
tradicional de Mallorca. D’aquesta manera la FMIBM pot gestionar davant Ajuntaments,
Consell de Mallorca, Govern Balear i altres organismes convenis i acords per poder
organitzar tallers (de ball, de música, d’instruments...), ballades populars, ballades mostra,
mostres d’indumentària, exposicions, conferències, recitals de música, trobades d’escoles
de ball, etc.

CONVENI AMB EL CONSELL DE MALLORCA
La FMIBM ve signant des de l’any 1996 amb el Consell de Mallorca un conveni que fa
possible que els grups puguin dur a terme al transcurs de l’any un gran nombre d’activitats.
La FMIBM, com a destinatària de la subvenció del Consell de Mallorca per aquest projecte,
és l’ORGANITZADORA amb la col·laboració i amb les propostes dels grups federats per tal
d’afavorir i aconseguir dur a terme els seus objectius, sobretot, pel que fa a la investigació,
promoció i divulgació de la cultura popular mallorquina.
En relació a l’execució del projecte, s’encomana l’organització, coordinació i supervisió de
les activitats al grup del lloc on es realitzen dites activitats.
Com organitzar una activitat?
El període d’execució del Conveni és anual i va des de l‘1 de setembre de l’any anterior al
del conveni, fins al 31 d’agost de l’any del conveni.
Les sol·licituds de demanda d’activitats s’han d’enviar a la Secretaria de la federació
(secretaria@fmusicaiball.cat) dins els primers mesos del període d’execució del conveni
(setembre, octubre, novembre i desembre) de l’any del conveni perquè des de la FMIBM
s’ha de confeccionar el projecte d’activitats per presentar al Consell de Mallorca abans de
dia 28 de febrer.
Podeu omplir els models en línia des de la plana web de la federació: Formularis Conveni.
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La Junta Directiva, dins les seves reunions periòdiques, revisa les propostes rebudes i
organitza i planifica la distribució de les activitats que conformaran el projecte de la manera
més equilibrada possible entre tots els grups que han demanat per participar-hi i que han
de complir els següents criteris establerts per la Junta Directiva i aprovats en Assemblea
General:
1.- Les activitats han d’estar relacionades amb la cultura popular i tradicional de Mallorca.
2.- Les activitats es circumscriuen a l’Illa de Mallorca i no poden estar emmarcades dins les
Fires i Festes del poble o ciutat on es preveu realitzar l’activitat.
3.- Es té una especial atenció amb els grups que celebren qualque esdeveniment important
o aniversari assenyalat (25, 50, 75 aniversaris). També s’afavoriran les propostes que vagin
encaminades a la promoció de la cultura popular i tradicional entre els infants i joves, com
ara les escoles de ball, tallers de música, trobades infantils, etc.
4.- El grup que a cada lloc és l'encarregat d'organitzar, coordinar i supervisar l’activitat del
projecte es compromet a proporcionar les infraestructures necessàries en condicions
dignes i a donar la màxima difusió de l’acte indicant, com a mínim: ORGANITZACIÓ:
Federació (logotip); COL·LABORA: Consell de Mallorca (logotip). Els logotips es poden
descarregar també de la nostra pàgina web.
5.- Una vegada realitzada l’activitat acordada, i el més aviat possible, el grup encarregat de
la seva organització ha d’enviar a la Secretaria una memòria de l’activitat realitzada i una
factura cap a la Federació, indicant al concepte activitat, data i lloc de realització, amb
l’import estipulat per a cada activitat. Cas que faltin alguns d’aquests documents no es
podrà rebre la subvenció.
6.- Preus per a cada activitat del projecte del Conveni en curs aprovats en Assemblea
General de dia 25 de febrer de 2018 a Porreres:
- Ballada popular: 550,00€ a facturar a la Federació pel grup que fa la ballada en concepte
d’actuació.
- Mostres de ball: 1.100,00€. Amb la participació d’un grup degut al seu format d’actuació.
- Trobada d’escoles: 1.100,00€. Destinat al grup realitzador de l’esdeveniment per afavorir
la feina de promoció de la cultura popular entre els més petits i la joventut que es fa durant
tot el curs escolar.
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- Mostra d’indumentària: 1.100,00€. Destinat al grup realitzador de la mostra per afavorir la
feina de conservació, investigació i reproducció de peces de roba d’indumentària
tradicional mallorquina.
- Recitals: 550,00€ a facturar a la Federació pel grup que fa el recital en concepte
d’actuació.
- Exposició: de 220,00€ a 550,00€ en funció del projecte. Destinat al grup realitzador de
l’exposició.
- Taula rodona: 165,00€ pel ponent. 100,00€ pel participant.
- Conferència: 165,00€ pel conferenciant.
- Tallers: 20,00€/hora pel grup que realitza l’activitat.
7.- La filosofia de la FMIBM és que les activitats incloses dins aquest projecte siguin
obertes al més ampli ventall possible de persones i que se’n beneficiïn el màxim possible
de grups.
Per aquest motiu es fitxa una subvenció màxima de 1100 € per grup, que podrà augmentar
o disminuir en funció del pressupost del Conveni i del projecte a realitzar.
Per aconseguir una distribució el més equitativa possible, aquells grups, a qui des de la
Federació se'ls hi ha encarregat l’activitat, i que ja tenen la subvenció màxima de 1100 €, i
que participin a una ballada popular realitzada per un altre grup a qui se li ha encomanat
l’activitat, podran rebre 550 € més corresponents a tal ballada, sempre i quan hi hagi
disponibilitat econòmica i la quantitat total que rebin dins el Conveni no superi el 1650 €.
Aquells grups que per les seves característiques (per exemple no tenir grup de músics)
només figurin com a grup encarregat d'organitzar l'activitat, sense tenir una participació
activa, i que per tant no facturen l’activitat a la FMIBM, poden rebre com a màxim una
subvenció de 1100€ per les activitats que organitzen.
Des de la Secretaria s’informa als grups de les demandes aprovades i d’altres qüestions
relacionades amb la sol·licitud.
La Federació reté un 10% de les subvencions que els grups federats aconsegueixen a
través de la Federació pel seu funcionament, tal com prescriu l’Article 35 apartat e) dels
Estatuts.
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Memòria d’activitat i factures
Una vegada realitzada l’activitat aprovada, i el més aviat possible, el grup encarregat
d’organitzar l’activitat ha d’omplir el formulari de memòria que el podeu trobar a la nostra
web: Formularis Conveni.
La factura ha de ser original i, com a mínim, ha d’incloure les dades del grup o persona que
fa la factura, les dades de la Federació (nom, adreça, CIF), data de la factura, número de
factura, concepte (tipus d’activitat, lloc i data), el número del compte bancari on s’ha
d’ingressar la factura, tenint en compte que el titular del compte ha de coincidir amb el
titular que expedix la factura, i els grups amb exempció de l’IVA han d’incloure el següent
text: Associació amb exempció de l’IVA, segons l’article 20 de la llei 37/92.
TERMINI: Les memòries i les factures s’han d’enviar una vegada realitzada l’activitat
subvencionada el més aviat possible i com a màxim dia 31 d’agost de l'any del Conveni. Si
falta qualque document no es podrà rebre la subvenció de l’activitat realitzada.

COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE PALMA
La FMIBM també col·labora amb l’Ajuntament de Palma des de l’any 2009 amb
l’organització de ballades a Palma.
Estam amb contacte amb l’Ajuntament per col·laborar amb ells a l’hora d’organitzar
ballades i per gestionar la intervenció de grups federats a les activitats que pugui organitzar
l’Ajuntament de Palma al llarg de l’any i també a la Setmana de Cultura Popular.

PROMOCIÓ DE LES ACTIVITATS
Web de la Federació, Agenda M’han dit i xarxes socials
La Federació gestiona l’Agenda M’han dit, un blog dins la nostra pàgina web que informa
de les diferents activitats que fan els grups federats i altres col·lectius relacionats amb la
cultura popular.
A més també hi ha dins la web un apartat de “Notícies” relacionades amb les activitats
federatives. Quan tengueu les dates de l’activitat que organitzeu enviau la informació per email a la nostra secretaria “secretaria", adjuntau cartells i altres informacions relacionades i
ho publicarem tot a la nostra Web.
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També dins la nostra web disposam d’un espai específic pels grups per informació general
i de contacte particular per a cada grup, ja sigui perquè el grup no te pàgina web pròpia o
perquè vol donar més difusió a les seves activitats hi ha un “Espai Web” destinat als grups.
Per a més informació contactau amb la Secretaria de la FMIBM.
També tenim presència al Facebook: https://www.facebook.com/fmibm.mallorca, al Twitter:
“@Fmusicaiball_Ma” on podeu publicar les vostres activitats i a Instagram: “https://
www.instagram.com/fmibmmallorca/"
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