
                                                                                                                       
 
 
ACTA DE L’OBSERVATORI DE PERSONES MAJORS 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm: 1 
Carècter: sessió constitutiva  
Data: 24 de setembre de 2014 
Horari: d’11 a 12.15 h 
Lloc: Sala d’actes de la seu de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) 
 
Assistents 

 

Ana Belen Velasco Rodríguez 
M. Bel Amer Riera  
M. Isabel Cuart Sintes  
 

Luís Rafael Santiso Martínez   
Apol·lonia Socías Socías   
Mateu Crespí Perelló  
Carmen Orte Socias  
Josep Antoni Pérez-Castelló 
Enrique Campos Alcaide 
Sara Fernández Vázquez  
Lourdes Amer Forteza  
Barbara Barceló Riera  
Barbara Mas Salom  
Amanda Marsé Fabregat  
Marta Llompart Cilimingras 
Maria Magdalena Garcia Gual  
Silvia Cano Juan  
Miquel Ensenyat Riutort  
 
Margalida M. Batle Mayrata, secretària 
 
Incidències 
Per una confusió horària, la representant de la Regidoria de Benestar Social i Igualtat 
de l’Ajuntament de Palma, Catalina Juan, ha arribat amb retard i se li ha explicat els 
punts tractats a la reunió.  
 
Excusen la seva absència 
Representant del la Direcció Insular de Relacions Institucionals del Departament de 
Presidència del Consell de Mallorca 
Representant de la Creu Roja Illes Balears 
 
 



                                                                                                                       
 
 
Absents 
Representant dels Serveis Socials dels Municipis de la part forana (FELIB) 
 
 
 
 

Ordre del dia 
 
 1. Projecte de l’Observatori de les Persones Majors de Mallorca. 
 2. Nomenament dels membres del Ple. 
 3. Aprovació del reglament de règim intern (document adjunt). 
 4. Constitució de les comissions de treball. 
 5. Proposta d’un primer estudi: «El perfil de les persones majors de 
Mallorca». 
 6. Difusió de l’observatori. 
 7. Torn obert de paraules. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Projecte de l’Observatori de les Persones Majors de Mallorca 

 

La vicepresidenta de l’Observatori disculpa l’assistència de la presidenta de l’IMAS i 
obre la sessió. A continuació, presenta el projecte de l’Observatori de les Persones 
Majors de Mallorca i es procedeix a la votació per constituir-lo. 
 
2. Nomenament dels membres del Ple 

 

Es vota i s’aprova per unanimitat la constitució següent del Ple: 
 
«a) Òrgans col·legiats:  

El Ple, compost pels representants de les administracions i entitats que 
ofereixen atenció i suport al col·lectiu de persones majors. 

a. Dos representants de l’àrea o direcció executiva de l’IMAS que 
gestiona els serveis i programes adreçats a les persones majors: 
M. Bel Amer Riera i M. Isabel Cuart Sintes. 

b. Una persona representant de l’àrea de gerència, secció de 
planificació i documentació de l’IMAS: Elena Lluch Cerdà. 

c. Una persona representant de la Direcció Insular de Relacions 
Institucionals del Departament de Presidència del Consell de 
Mallorca: Maria Isabel Crespí Deyà com a titular i Jerònima 
Marqués Ratier com a suplent. 



                                                                                                                       
 
 

d. Una persona representant de la Conselleria de Salut Pública i 
Consum: César Vicente Sánchez com a titular i Luís Rafael Santiso 
com a suplent. 

e. Una persona representant de la Conselleria de Família i Serveis 
Socials: Apol·lònia Socías Socías com a titular i Rafael Nicolau 
Girart com a suplent. 

f. Una persona representant dels Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Palma: 

• De l’Àrea d’Educació, Família, Majors i Immigració: 
Mateu Crespí Perelló com a titular i M. Isabel 
Gelabert Vich com a suplent. 

• De la Regidoria de Benestar Social i Igualtat: Catalina 
Juan Garau com a titular i Margalida Regis Sansó com 
a suplent. 

g. Una persona representant de la Federació d’Entitats Locals de les 
Illes Balears. Miquel Santandreu Bestard com a titular i Pedro 
Bofill Contreras com a suplent. 

h. Dos persones representants de la Universitat de les Illes Balears: 
Josep Antoni Pérez-Castelló i Carme Orte Socias com a titulars 
(pendent designació  suplents). 

i. Una persona representant de la Societat Balear de Gerontologia i 
Geriatria: Enrique Campos Alcaide com a titular i Catalina Andreu 
Mestre  com a suplent. 

j. Una persona representant de l’Institut d’Estadística de les Illes 
Balears: com a titular Sílvia Carretero Quevedo i  Sara Fernández 
Vázquez com a suplent. 

k. Una persona representant de cada una de les empreses que 
desenvolupen la seva activitat en l’àmbit de les persones majors a 
més de tres municipis de Mallorca.  

• Grup Sar Quavitae: M. Lourdes Amer Forteza com a 
titular i Antoni Bauzà Juan com a suplent. 

• Grup Novaedat: Bàrbara Barceló Riera com a titular i 
Francisca Oliver Garcias com a suplent. 

l. Persones representants d’entre les  entitats no lucratives que 
presten majoritàriament serveis adreçats a persones majors.  

• Creu Roja: Juana Lozano Plaza com a titular i Deyana 
Mihaylova Sapereva com a suplent. 

• Fundació La Caixa: Marta Llompart Cilimingras com a 
titular i Cristina Antich Tobaruela com a suplent. 



                                                                                                                       
 
 

• Fundació Adaba: Pilar Garcés Fontirroig com a titular i 
Amanda Marsé Fabregat com a suplent. 

• Intress: Maria Teresa Coll Janer com a titular i 
Bàrbara Mas Salom com a suplent. 

m. Persones representants dels grups polítics del Consell. 

• Grup Socialista: Jaume Garau Salas com a titular i 
Silvia Cano Juan com a suplent. 

• Grup Popular: Maria Magdalena Garcia Gual com a 
titular i Margalida Ginard Mesquida com a suplent. 

• Grup Més per Mallorca:  Miquel Ensenyat Rituort 
com a tiutlar i M. Magdalena Palou Cànaves com a 
suplent. 

Es va convidar a participar el representant de la Fiscalia de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears i el representant de l’àmbit judicial de Mallorca, però han 
contestat indicant que no poden formar-ne part, el primer, pel seu estatut orgànic, 
encara que es compromet a col·laborar-hi; el segon, per incompatibilitat amb 
assessorament jurídic extern. 

b) Òrgans unipersonals: 

• Presidència: Catalina Cirer Adrover 

• Vicepresidència: Ana Belén Velasco Rodríguez 

• Secretaria: Margalida M. Batle Mayrata» 

 
3. Aprovació del reglament de règim intern  

 
S'aprova per unanimitat el Reglament de règim intern (document adjunt). 
 

4. Constitució de les comissions de treball 
La Sra. Amer presenta les propostes de les tres comissions de treball vinculades a les 
línies estratègiques de l’àrea i a la legislació vigent.  
 
5.  Proposta d’un primer estudi: «El perfil de les persones majors de Mallorca» 
 
La Sra. Cuart explica els motius pels quals s’ha considerat adient planificar el primer 
estudi sobre el perfil de les persones majors de Mallorca, els objectius i la 
metodologia. Indica que aquest estudi es durà a terme en col·laboració amb la 
Universitat de les Illes Balears i la Fundació Gadeso. 
Informa que s’ha previst que l’estudi estigui finalitzat el primer trimestre del 2015, 
data que coincidiria amb la constitució de les comissions de treball, les quals podrien 
prioritzar les seves línies d’actuació en funció dels resultats de l’estudi esmentat. 
 



                                                                                                                       
 
 
6. Difusió de l’observatori 

 

La vicepresidenta parla sobre la difusió de l’Observatori explicant que es treballa en 
el disseny d’un bloc informatiu a la web. Ha assenyalat que des de l’Àrea de Gent 
Gran de l’IMAS s’actualitzarien els continguts i ha instat els membres del Ple a fer 
arribar les seves aportacions a l’adreça de correu: 
observatorimajors@imas.conselldemallorca.net 
 
7. Torn obert de paraules 

 

Inicia el torn el Sr. Pérez-Castelló, qui explica l’estudi amb el qual col·labora la UIB. Es 
tracta d’un estudi descriptiu en el qual s’aplica un qüestionari molt complet que pot 
donar pas a altres investigacions i disseny de diferents línies d’actuació. 
 
El Sr. Campos incideix en la necessitat d’assessorar les institucions per poder 
planificar millor l’estructura i la utilització dels recursos. 
 
La vicepresidenta de l’Observatori agraeix el suggeriment de millora i proposa que 
l’Observatori sigui el punt de trobada i intercanvi d’experiències de les entitats i 
institucions que treballen per al col·lectiu de persones majors.  
 
La Sra. Orte demana amb quins recursos compta l’Observatori. 
 
La vicepresidenta respon que l’Observatori compta amb recursos humans propis, i 
que té prevista una partida pressupostària. 
 
La Sra. Amer recorda els temes que es tractaran a les Jornades de l'Ajuntament de 
Palma sobre envelliment actiu i anima els membres de l’Observatori a participar-hi. 
Per altra banda, fa una introducció sobre els temes que es treballaran dins les 
comissions. Es refereix també a la idea de treballar de forma conjunta i transversal 
els temes relacionats amb les persones majors, estudiant les seves necessitats amb 
l’objectiu d’avançar cap al seu benestar. 
 
La vicepresidenta comenta els criteris que s’han establert sobre la promoció de 
l’autonomia, l’atenció a la dependència, protecció i suport a les persones majors. 
També, sobre la necessitat de treballar amb altres administracions a fi d’establir una 
bona coordinació entre els diferents sectors: Ib-salut i altres entitats.  
 
Recorda que l’Observatori està obert a noves idees i suggeriments, així com a crear 
noves comissions de grups d’experts, per tal de ser un punt de trobada d'intercanvi 
d'experiències i bones pràctiques entre les diferents entitat i administracions que 
treballen amb el col·lectiu de persones majors. 
 



                                                                                                                       
 
 
La Sra. Cuart recorda als assistents que proposin els professionals que considerin 
més adients per formar part de les comissions de treball i que facin arribar les 
propostes de contingut per al blog que es dissenya per a l’Observatori. 
 
Acords 

 

1. S’aprova per unanimitat el projecte de  l’Observatori de les Persones Majors de 
Mallorca. 
 
2.  S’aprova per unanimitat el nomenament dels membres del Ple. 
 
3. S’aprova per unanimitat el reglament de règim intern. 
 
4. S’arriba al compromís d’aportar professionals especialitzats per a les comissions 
de treball de l’Observatori. 
 
5. S’arriba al compromís de fer aportacions de contingut per al bloc de l’Obsevatori. 
 
6. Es decideix que la propera reunió serà al mes de febrer o març de 2015.  
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
 
 
La secretària      Vist i plau 
       La presidenta 
 
 
 
(signatura)      (signatura) 
 
 
 
 
Annexos 

 

1. Projecte de l’Observatori de les Persones Majors de Mallorca 

2. Reglament de l’Observatori de les Persones Majors de Mallorca 
 

 


