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CONTRACTE DE SERVEIS “CAMPANYA DE CONTROL I COMUNIC ACIÓ DE 
LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DE LA MANCOMUNITA T DES 
RAIGUER 2015-2016” 
 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

1. Objecte del contracte 
 
L’objecte d’aquest plec és establir les condicions tècniques que regiran la contractació 
d’una campanya de control i comunicació de la recollida selectiva porta a porta de 
residus de la Mancomunitat des Raiguer. L’objectiu de la campanya és garantir una 
major qualitat del lliurament de les diverses fraccions de residus per part de la ciutadania, 
la qual cosa permetrà reduir el pes del rebuig recollit i augmentar el percentatge del 
reciclatge a la Mancomunitat des Raiguer. 
 
La campanya de control i comunicació inclourà la prestació dels serveis següents: 
 

a) Identificació i registre de les bosses o dels contenidors més voluminosos que es 
lliurin els dies de recollida de la fracció rebuig. 

 
b) Control i registre de la qualitat del rebuig lliurat per les bosses o contenidors 

identificats a l’apartat a).  
 

c) Resolució de les incidències (rebuig tret incorrectament) mitjançant una visita 
informativa per part d’educadors ambientals a cada un dels domicilis on s’han 
detectades. 

 
d) Control i registre dels punts d’abandonament de procedència desconeguda de 

residus: cantonades, papereres, espais públics, etc. 
 

e) Elaboració d’una base de dades digital de totes les incidències identificades i 
registrades. 

 
f) Revisió dels residus que portin els usuaris dels parcs verds dels municipis d’Alaró, 

Binissalem, Búger, Campanet, Consell i Santa Maria del Camí i transmissió de la 
informació necessària perquè en facin una correcta separació. 

 

2. Àmbit territorial 
 
L’àmbit territorial de la campanya de control i comunicació inclou els municipis d’Alaró, 
Binissalem, Búger, Campanet, Consell i Santa Maria del Camí.  
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3. Termini d’execució de la campanya 
 
En el període d’execució del servei, no es durà a terme la campanya en els dies festius 
autonòmics i nacionals. Quan les actuacions previstes en un municipi coincideixi en un 
dels seus dies festius locals, aquestes actuacions es duran a terme en un altre municipi. 
Aquest canvis es pactaran prèviament amb la Mancomunitat. 
 
El calendari d’execució de la campanya de control i comunicació en els parcs verds es 
durà a terme seguint el calendari establert a l’annex. 
 

4. Import del contracte 
 
L'import del present contracte ascendeix a la quantia de 54.901,05 euros , al 
quals’afegirà l'Impost sobre el Valor Afegit (21%) per valor d’11.529,22 euros , la qual 
cosa suposa un total de 66.430,27 euros . L’oferta es farà sobre la quantia del contracte 
sense IVA i serà millorable a la baixa. 
 

5. Desenvolupament de la campanya de control i comu nicació de la recollida 
selectiva porta a porta 

 
5.1. Revisió de bosses o contenidors de la fracció rebuig 
 
a) Un equip constituït per dos educadors o dues educadores ambientals revisarà 

una mostra de les bosses/contenidors mes voluminosos que hagi tret la 
ciutadania els dijous al vespre per a la recollida de la fracció rebuig. Les revisions 
de bosses/contenidors han de complir els requisits següents: 

 
− Revisió d’un mínim de 50 bosses/contenidors per jornada de campanya. 
 
− Revisió d’un municipi per jornada de campanya, excepte els municipis de 

Búger i Campanet que es revisaran conjuntament en una mateixa jornada.  
 

− Registrament de les incidències detectades anotant la direcció de l’habitatge 
del qual procedeix, presumptament, el rebuig i el tipus de materials reciclables 
que conté. Els residus que no es trobin prop d’un domicili i que, per tant, 
siguin de procedència desconeguda també han de ser registrats. 

 
− Adhesió a la bossa o contenidor d’una ferratina estandarditzada de 

comunicació d’incidències correctament emplenada amb la data i la causa de 
la incidència. Les bosses o contenidors que presentin les ferratines no seran 
objecte de recollida per part de l’empresa concessionària. 

 
− Les revisions s’han de dur a terme en el període de temps que transcorre 

entre la treta dels residus per part de la ciutadania i la seva recollida per part 
de l’empresa concessionària. La Mancomunitat des Raiguer facilitarà els 
horaris d’entrada i sortida dels camions de recollida de cada un dels 
municipis. 
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b) L’Ajuntament de Binissalem va iniciar en el febrer de 2012 un sistema de 
“pagament per generació de rebuig” mitjançant la implantació de la bossa 
vermella. Des d’aquell moment, el rebuig s’ha de treure amb la bossa vermella (o 
contenidor vermell) estandarditzada. Per aquest motiu, la revisió en el municipi de 
Binissalem es centrarà únicament en aquells usuaris que no treguin el rebuig amb 
les bosses vermelles o contenidors vermells estandarditzats i, especialment, en 
els punts d’abandonament de residus de procedència desconeguda (cantonades, 
zones on no hi ha domicilis ni establiments comercials, papereres, espais públics, 
etc.).  
 
Els educadors/ores identificaran les bosses/contenidors trets incorrectament i els 
adheriran les corresponents ferratines de comunicació d’incidències. 
Posteriorment, informaran la Policia Local de Binissalem de la ubicació exacte de 
les bosses o contenidors esmentats i esperaran la seva arribada. La Policia Local 
serà la competent per dur a terme la inspecció de les bosses i per cercar 
possibles proves que permetin identificar a les persones responsables. 
 

c) La recollida de la fracció rebuig del municipi de Consell, a diferència de la resta 
dels municipis que formen part de l’àmbit d’aquest contracte, es realitza amb una 
freqüència de dos dies a la setmana: dijous i diumenge al vespre. Per aquest 
motiu, 3 dels dies totals destinats a la campanya de control i comunicació de 
Consell hauran de ser en diumenge. La resta de dies de campanya seran en 
dijous. Les dates de 2 d’aquests 3 diumenges seran: el 27 de desembre de 2015 i 
el 20 de març de 2016.  

 

5.2. Visita i comunicació directe a la ciutadania d e les incidències detectades  
 

El capvespre del dia següent a la jornada de revisióde bosses o contenidors de la 
fracció rebuig exposada a l’apartat 5.1, l’equip constituït per dos educadors o 
educadores ambientals ha de visitar, en horari de tarda, els domicilis i establiments 
comercials on s’hagin detectat les incidències.  En aquestes visites s’informarà als 
ciutadans de les causes de la incidència detectada i de l’obligació de separar 
correctament els residus que generen. Així mateix, se’ls resoldrà qualsevol dubte que 
tenguin relacionada amb la gestió dels residus domèstics i comercials. Els 
educadors/educadores disposaran de material divulgatiu de suport (fulletons 
informatius de residus, calendaris, etc.) proporcionat per la Mancomunitat que podran 
distribuir entre els usuaris del servei. Si en el moment de la visita no hi ha ningú a 
l’habitatge o establiment comercial, es deixarà una notificació estandarditzada que 
facilitarà la Mancomunitat des Raiguer on s’especificarà el dia, l’hora i el motiu de la 
incidència detectada.  
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5.3. Control i vigilància dels punts d’abandonament  de residus de procedència 

desconeguda 
 
Un tercer equip constituït per dos/dues educadors/ores ambientals durà a terme una 
vigilància i control dels punts d’abandonament de residus de procedència 
desconeguda amb una freqüència d’un dijous al mes. Aquesta tasca de control i 
vigilància és addicional a les exposades anteriorment. Per tant, un dijous al mes hi 
haurà un equip d’educadors que controlarà i vigilarà els punts d’abandonament de 
residus de procedència desconeguda i, simultàniament, hi haurà un altre equip que 
realitzarà les actuacions descrites a l’apartat 5.1 d’aquest document.  
 
L’equip d’educadors/ores romandrà prop de les zones que s’hagin identificat com a 
punts d’abandonament en les revisions de bosses o contenidors de rebuig (apartat 
5.1.). En el moment que els ciutadans procedeixin a abandonar les bosses de residus 
en aquestes zones, els educadors els explicaran que les fraccions de residus que es 
recullen porta a porta s’han de treure davant els domicilis o els establiments 
comercials. En el cas que el rebuig tret pels ciutadans contengui materials 
reciclables, els informaran de l’obligació de separar correctament els residus que 
generen i els explicaran els materials que constitueixen cada una de les fraccions 
dels residus domèstics i comercials.  
 
 
5.4. Elaboració d’una base de dades digital 
 
L’empresa adjudicatària elaborarà una base de dadesconjunta de totes lesincidències 
detectades i una base de dades individual per a cada municipi. Cada una de les 
incidències haurà d’incloure, com a mínim, la informació següent:   
 

- Data 
 

- Municipi 
 

- Adreça 
 

- Si el domicili ha estat objecte de visita informativa o si només s’ha notificat la 
incidència. 

 
- Observacions. 

 
La base de dades ha de permetre visualitzar els nombre d’incidències detectades per 
domicili o punt d’abandonament per tal de poder identificar els que siguin reincidents.   
 
L’adjudicatari enviarà, setmanalment i per correu electrònic, la base de dades 
actualitzada a la Mancomunitat. 
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6. Campanya de control i comunicació en els parcs v erds de residus 
 
L’adjudicatari haurà de comptar amb un educador/a ambiental destinat/ada als parcs 
verds d’Alaró, Binissalem, Búger, Campanet, Consell i Santa Maria del Camí que 
treballarà de dilluns a dissabte, des de l’1de maig de 2015 fins el 30d’abril de 2016, 
seguint el calendari establert a l’annex.   
 
L’educador/a revisarà els residus que portin els usuaris a la instal·lació i els informarà 
sobre la seva correcte separació. Així mateix, aclarirà els dubtes que puguin tenir els 
usuaris del servei. Es tendrà especial esment en la revisió de la fracció rebuig per tal 
d’evitar que s’hi mesclin materials reciclables. L’educador/a disposarà de material 
divulgatiu de suport (fulletons informatius de residus, calendaris, etc.) proporcionat per la 
Mancomunitat que podrà distribuir entre els usuaris dels parcs verds. 
 
Per una altra banda, l’educador/a ambiental registrarà i trametrà a la Mancomunitat des 
Raiguer les opinions, queixes o suggeriments que puguin tenir els usuaris en relació al 
funcionament de les instal·lacions o del servei de recollida de residus en general. 
 

7. Personal 
 
L’adjudicatari haurà de garantir que els educadors ambientals proporcionin 
informacióactiva, amb missatges clars i altament pedagògics pels ciutadans, que 
potenciïn canvis de conducta perceptibles envers la reducció i el reciclatge dels residus. 
 
Durant l’execució de la campanya els educadors ambiental hauran de dur alguna peça 
de roba (jersei, guardapit, jaqueta, etc.) que els permeti identificar com a personal de 
l’empresa adjudicatària. La Mancomunitat des Raiguer proporcionarà targetes 
identificatives al personal proposat per l’adjudicatari que l’acreditarà com educador 
ambiental de la campanya objecte d’aquest contracte.    
 
L’adjudicatari haurà de designar un interlocutor amb la Mancomunitat que s’encarregarà 
de coordinar i determinar les tasques dels educadors ambientals. 
 

8. Proposició tècnica  
 
Els licitadors presentaran una proposició tècnica que inclourà l’organització i la 
metodologia de la campanya, i les millores proposades.  
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9. Memòria final 
 
Al final de la campanya l’adjudicatari haurà de presentar una memòria tècnica en la qual 
hi constarà, com a mínim, el nombre de domicilis amb incidències, els domicilis visitats i 
els notificats. També s’hi inclouran suggeriments i propostes de millora per a la propera 
campanya de control i comunicació de residus de la Mancomunitat des Raiguer.   
 
 
 
 
 
Binissalem, 1 d’abril de 2015 
 
El tècnic de medi ambient de  
La Mancomunitat des Raiguer 
 
 
 
 
 
 
Bartomeu Moragues Tauler 
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ANNEX. Calendari de la campanya de control i comunicació e n els parcs verds de residus  
 

JUNY 2015 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge 

1                       
Binissalem 

(17.00-20.00) 

2                   
Campanet 

(16.00-19.00) 

3                     
Sta. Maria  

Sa Voltadora                 
(16.00-19.00) 

4              
Binissalem  

(17.00-20.00) 

5                  
Alaró 

(17.00-20.00) 

6                         
Sta. Maria      

(Sa Voltadora)  
(16.00-19.00)  

7 

8                     
Sta. Maria PV 
(9.00-13.00) 

9                          
Consell         

(10.00-13.00)  

10                 
Alaró          

(7.00-10.00) 

11              
Búger                

(8.00-11.00) 

12               
Campanet          

(9.00-12.00)  

13            
Binissalem 

(9.00-13.00)  
14 

15                 
Consell        

(17.00-20.00)  

16                 
Alaró          

(17.00-20.00)  

17                  
Sta. Maria      

(Sa Voltadora)               
(16.00-19.00) 

18                   
Campanet 

(16.00-19.00) 

19                
Búger                 

(17.00-20.00) 

20            
Campanet        

(9.00-13.00) 
21 

22                
Consell    (10.00-

13.00)     

23                       
Alaró                  

(7.00-10.00) 

24                  
Sta. Maria PV 
(9.00-12.00) 

25                
Binissalem           

(8.00-12.00) 

26                
Alaró 

(7.00-10.00) 

27                     
Consell   (09.00-

13.00)  
28 

29                   
Sta. Maria  

Sa Voltadora  
(16.00-19.00) 

30                          
Binissalem 

(17.00-20.00) 
     

 
 

JULIOL 2015 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge 

    
1                   

Consell        
(17.00-20.00) 

2             
Binissalem 

(17.00-20.00) 

3              
Campanet                  

(16.00-19.00) 

4                   
Alaró 

(9.00-13.00 ) 
5 

6                  
Alaró           

(7.00-10.00) 

7                 
Búger               

(8.00-11.00) 

8                      
Campanet (9.00-

12.00) 

9             Consell      
(10.00-13.00) 

10            
Binissalem 

(8.00-12.00) 

11                  
Sta. Maria PV 
(9.00-13.00) 

12 

13             
Consell                

(16.00-19.00) 

14                  
Alaró               

(17.00-20.00) 

15                  
Sta. Maria  

Sa Voltadora           
(17.00-20.00) 

16          
Binissalem 

(17.00-20.00) 

17                       
Sta. Maria  

Sa Voltadora  
(17.00-20.00) 

18             
Binissalem 

(9.00-13.00)  
19 

20                       
Alaró              

(7.00-10.00) 

21                  
Sta. Maria  

Sa Voltadora 
(9.00-13.00)  

22     Binissalem 
(8.00-12.00) 

23                   
Consell    

(10.00-13.00) 

24                  
Sta. Maria PV       
(9.00-13.00) 

25                
Campanet        

(16.00-19.00) 
26 

27                  
Binissalem  

(17.00-20.00) 

28                  
Campanet    

(16.00-19.00) 

29                  
Sta. Maria  

Sa Voltadora     
(17.00-20.00) 

30                
Alaró                

(17.00-20.00) 

31                     
Búger 

(17.00-20.00)  
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AGOST 2015 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge 

          
1              

Consell   (09.00-
13.00) 

2 

3        Campanet    
(16.00-19.00) 

4                   
Alaró           

(17.00-20.00) 

5             Consell   
(17.00-20.00) 

6         
Binissalem 

(17.00-20.00) 

7                     
Sta. Maria  

Sa Voltadora  
(17.00-20.00) 

8                 
Búger               

(9.00-13.00) 
9 

10                  
Sta. Maria PV 
(9.00-13.00) 

11                    
Binissalem           

(7.30-11.30) 

12                     
Alaró           

(7.00-10.00) 

13                   
Sta. Maria  

Sa Voltadora 
(9.00-13.00) 

14           
Campanet  

(10.00-13.00)   

15                
Alaró 

(9.00-13.00 ) 
16 

17              
Consell   (17.00-

20.00) 

18                
Campanet  

(16.00-19.00) 

19              
Búger          

(17.00-20.00) 

20                     
Alaró           

(17.00-20.00) 

21          
Binissalem 

(17.00-20.00) 

22                  
Sta. Maria  

Sa Voltadora  
(17.00-20.00) 

23 

24    Binissalem  
(7.30-11.30) 

25            
Consell                 

(10.00-13.00) 

26                  
Sta. Maria PV 
(9.00-13.00) 

27                  
Sta. Maria  

Sa Voltadora 
(9.00-13.00) 

28             
Campanet  

(10.00-13.00)  

29          
Binissalem 

(9.00-13.00) 
30 

31                 
Alaró           

(17.00-20.00) 
      

 
 

SETEMBRE 2015 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge 

  
1                     

Sta. Maria PV 
(17.00-20.00) 

2        
Binissalem 

(17.00-20.00) 

3                  
Consell                    

(17.00-20.00)   

4                      
Sta. Maria      

(Sa Voltadora)   
(17.00-20.00) 

5                     
Campanet 

(9.00-13.00) 
6 

7                   
Campanet 

(9.30-12.30 )    

8                     
Búger        

(7.00-10.00) 

9                     
Sta. Maria PV                                
(9.00-13.00) 

10                  
Binissalem 

(8.00-12.00) 

11                 
Alaró 

(7.00-10.00 )  

12           
Consell 

(9.00-13.00 ) 
13 

14                       
Sta. Maria      

(Sa Voltadora) 
(17.00-20.00)   

15         
Campanet 

(16.00-19.00 ) 

16           
Consell                

(17.00-20.00) 

17                   
Alaró 

(17.00-20.00 )  

18                  
Binissalem 

(17.00-20.00) 

19                 
Búger               

(9.00-13.00) 
20 

21                      
Alaró           

(7.00-10.00) 

22    Binissalem   
(9.00-13.00)                

23          
Campanet                       

(9.00-12.00) 

24                       
Sta. Maria      

(Sa Voltadora) 
(9.00-13.00 ) 

25                   
Consell    

(10.00-14.00) 

26                 
Alaró 

(9.00-13.00 )  
27 

28                   
Binissalem 

(17.00-20.00) 

29           
Alaró         

(17.00-20.00) 

30                  
Sta. Maria      

(Sa Voltadora) 
(17.00-20.00 ) 
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OCTUBRE 15 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge 

      
1            

Binissalem                
(16.00-19.00)   

2                       
Consell           

(17.00-20.00) 

3                     
Sta. Maria PV  
(9.00-13.00 ) 

4 

5                        
Consell      

(10.00-14.00) 

6                  
Alaró                

(10.00-13.00 ) 

7                  
Campanet 

(9.00-12.00 ) 

8                     
Sta. Maria      

(Sa Voltadora) 
(9.00-13.00) 

9                          
Sta. Maria PV 
(9.00-13.00) 

10                      
Binissalem 

(9.00-13.00) 
11 

12                   
FESTA 

NACIONAL 

13     Binissalem 
(16.00-19.00)  

14               
Búger              

(15.30-18.30) 

15                
Alaró             

(17.00-20.00) 

16                  
Sta. Maria      

(Sa Voltadora)    
(16.00-19.00)  

17                     
Campanet 

(15.00-18.00) 
18 

19           
Campanet 

(9.00-12.00 ) 

20                   
Alaró                                

(7.00-10.00) 

21                    
Binissalem 

(8.00-12.00) 

22                      
Sta. Maria      

(Sa Voltadora)  
(9.00-13.00) 

23                   
Alaró           

(7.00-10.00) 

24           
Consell 

(9.00-13.00 ) 
25 

26            
Binissalem 

(16.00-19.00) 

27            
Campanet 

(15.00-18.00 ) 

28                          
Consell     

(17.00-20.00) 

29                     
Alaró 

(17.00-20.00 ) 

30                
Binissalem 

(16.00-19.00)  

31                       
Búger 

(9.00-13.00)  
 

 

NOVEMBRE 2015 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge 

            1 

2                
DILLUNS 

SEGÜENT AL 
DIA DE TOTS 

SANTS 

3                     
Consell 

(10.00-13.00 ) 

4                        
Sta. Maria      

(Sa Voltadora) 
(9.00-13.00) 

5                      
Binissalem (7.30-

11.30 ) 

6              
Campanet 

(9.00-12.00) 

7                  
Alaró  

(9.00-13.00)  
8 

9                       
Búger            

(15.30-18.30) 

10                        
Campanet 

(15.00-18.00) 

11                   
Consell 

(17.00-20.00) 

12                
Alaró        (17.00-

20.00) 

13          
Binissalem 

(16.00-19.00) 

14                  
Sta. Maria      

(Sa Voltadora) 
(16.00-19.00 

15 

16            
Consell 

(10.00-14.00 ) 

17                      
Sta. Maria      

(Sa Voltadora)      
(9.00-13.00) 

18            
Campanet 

(9.00-12.00 ) 

19           
Binissalem 

(8.00-12.00) 

20                
Alaró 

(7.00-10.00 ) 

21                   
Binissalem 

(9.00-13.00) 
22 

23          
Binissalem 

(16.00-19.00) 

24                   
Sta. Maria PV                    
(16.00-19.00) 

25                  
Consell    

(17.00-20.00) 

26                     
Alaró        (17.00-

20.00) 

27               
Búger                  

(15.30-18.30) 

28                  
Campanet 

(9.00-13.00 ) 
29 

30                   
Sta. Maria PV 
(9.00-13.00) 
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DESEMBRE 2015 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge 

  
1             

Binissalem 
(8.00-12.00) 

2                  
Alaró 

(7.00-10.00 ) 

3                 
Búger        (8.00-

11.00 ) 

4                 
Campanet         

(9.00-12.00) 

5                        
Consell 

(9.00-13.00)  
6 

7                
DILLUNS 

SEGÜENT AL 
DIA DE LA 

CONSTITUCIÓ 

8  
IMMACULADA 
CONCEPCIÓ 

9                     
Sta. Maria      

(Sa Voltadora)   
(16.00-19.00) 

10                   
Alaró           

(17.00-20.00) 

11          
Binissalem 

(16.00-19.00) 

12                
Búger 

(9.00-13.00) 
13 

14                 
Campanet 

(9.00-12.00 )                   

15                  
Sta. Maria      

(Sa Voltadora)                  
(9.00-13.00) 

16                    
Consell 

(10.00-13.00 ) 

17             
Binissalem 

(8.00-12.00) 

18                   
Sta. Maria PV 
(9.00-13.00) 

19                
Alaró  

(9.00-13.00) 
20 

21             
Consell 

(17.00-20.00 ) 

22          
Campanet 

(15.00-18.00 ) 

23                        
Binissalem 

(16.00-19.00) 

24                    
NO LABORAL 

ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA 

25                  
NADAL 

26                   
Sta. Maria PV  
(9.00-13.00 ) 

27 

28                  
Binissalem 

(8.00-12.00) 

29                      
Sta. Maria      

(Sa Voltadora)   
(9.00-13.00) 

30                  
Alaró 

(7.00-10.00) 

31                   NO 
LABORAL 

ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA 

   

 

GENER 2016 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge 

        1                     
Cap d'Any 

2            
Binissalem 

(9.00-13.00) 
3 

4                       
Consell          

(17.00-20.00) 

5                       
Alaró           

(17.00-20.00) 

6             
Epifania del 

Senyor 

7                        
Sta. Maria PV         
(16.00-19.00) 

8                      
Búger               

(15.30-18.30) 

9         
Campanet 

(9.00-13.00) 
10 

11                     
Alaró                

(7.00-10.00)     

12                 
Binissalem 

(8.00-12.00) 

13                  
Campanet 

(9.00-12.00) 

14                   
Sta. Maria      

(Sa Voltadora) 
(9.00-13.00)  

15             
Binissalem 

(8.00-12.00) 

16             
Consell 

(9.00-13.00)  
17 

18                      
Sta. Maria      

(Sa Voltadora) 
(16.00-19.00)  

19            
Campanet 

(15.00-18.00) 

20                    
Alaró           

(17.00-20.00) 

21           
Binissalem 

(16.00-19.00) 

22                
Consell 

(17.00-20.00)  

23                    
Búger 

(9.00-13.00) 
24 

25            
Binissalem 

(8.00-11.00) 

26                 
Consell 

(9.00-12.00) 

27                   
Sta. Maria PV 
(9.00-13.00)   

28               
Campanet 

(9.00-12.00) 

29                       
Sta. Maria      

(Sa Voltadora) 
(9.00-13.00)  

30                 
Alaró  

(9.00-13.00) 
31 
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FEBRER 2016 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge 

1             
Consell    

(17.00-20.00) 

2             
Binissalem 

(16.00-19.00) 

3                   
Búger             

(15.30-18.30) 

4             
Campanet               

(15.00-18.00) 

5                  
Alaró              

(17.00-20.00) 

6                         
Sta. Maria      

(Sa Voltadora) 
(16.00-19.00) 

7 

8        Campanet 
(9.00-12.00) 

9                     
Sta. Maria      

(Sa Voltadora) 
(9.00-13.00)  

10                
Consell 

(10.00-13.00)  

11                
Alaró                   

(7.00-10.00) 

12                
Binissalem        

(8.00-12.00) 

13            
Binissalem 

(9.00-13.00) 
14 

15          
Binissalem 

(16.00-19.00) 

16                
Alaró           

(17.00-20.00) 

17                  
Sta. Maria      

(Sa Voltadora) 
(16.00-19.00)  

18                   
Sta. Maria PV         
(16.00-19.00) 

19               
Búger               

(15.30-18.30) 

20             
Campanet 

(15.00-18.00) 
21 

22                  
Sta. Maria PV         
(9.00-13.00) 

23                  
Binissalem               

(8.00-12.00) 

24                  
Alaró           

(7.00-10.00) 

25                  
Sta. Maria      

(Sa Voltadora)         
(9.00-12.00) 

26               
Búger          

(8.00-11.00) 

27               
Consell 

(9.00-13.00)  
28 

29                
Alaró           

(17.00-20.00) 
      

 

MARÇ 2016 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge 

  

(Festiu)                     
1                        

Dia de les Illes 
Balears 

2       Binissalem 
(16.00-19.00) 

3           
Campanet 

(15.00-18.00) 

4                     
Sta. Maria      

(Sa Voltadora)         
(16.00-19.00) 

5                  
Búger 

(9.00-13.00) 
6 

7                  
Alaró          

(7.00-10.00) 

8             
Consell    

(10.00-13.00) 

9                     
Sta. Maria PV         
(9.00-13.00) 

10      Binissalem   
(8.00-12.00) 

11           
Campanet 

(9.00-12.00) 

12                
Alaró  

(9.00-13.00) 
13 

14           
Consell    

(17.00-20.00) 

15     Binissalem 
(16.00-19.00 

16              
Búger               

(15.30-18.30) 

17             
Campanet 

(15.00-18.00) 

18                 
Alaró 

(17.00-20.00) 

19                  
Sta. Maria PV  
(9.00-13.00 ) 

20 

21        
Campanet 

(9.00-12.00) 

22                  
Sta. Maria      

(Sa Voltadora) 
(9.00-13.00)  

23           
Consell    

(10.00-13.00) 

(Festiu)                    
24              

Dijous Sant 

(Festiu)                
25             

Divendres Sant 

26     Binissalem 
(9.00-13.00) 

(Festiu)                 
27                    

Dia de Pasqua 

28         
Binissalem 

(16.00-19.00) 

29                
Alaró        

(17.00-20.00) 

30                  
Sta. Maria      

(Sa Voltadora)    
(16.00-19.00) 

31            
Consell    (17.00-

20.00) 
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ABRIL 16 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge 

        
1             

Binissalem 
(16.00-19.00) 

2             
Campanet 

(9.00-13.00) 
3 

4            
Binissalem               

(8.00-12.00) 

5                      
Sta. Maria      

(Sa Voltadora) 
(9.00-13.00)  

6                   
Campanet       

(9.00-12.00) 

7                       
Alaró           

(7.00-10.00) 

8                     
Sta. Maria PV         
(9.00-13.00) 

9              
Consell 

(9.00-13.00)  
10 

11                  
Sta. Maria      

(Sa Voltadora) 
(16.00-19.00) 

12            
Campanet       

(15.00-18.00) 

13                   
Alaró 

(17.00-20.00) 

14             
Binissalem 

(16.00-19.00) 

15               
Consell    

(17.00-20.00) 

16              
Búger 

(9.00-13.00) 
17 

18                
Alaró           

(7.00-10.00) 

19                
Consell 

(10.00-14.00) 

20          
Binissalem       

(8.00-12.00) 

21                
Búger 

(8.00-11.00) 

22            
Campanet       

(9.00-12.00) 

23                
Alaró  

(9.00-13.00) 
24 

25              
Búger                  

(17.00-20.00) 

26                  
Binissalem        

(16.00-19.00) 

27               
Consell    

(17.00-20.00) 

28                   
Sta. Maria PV         
(16.00-19.00) 

29                      
Alaró 

(17.00-20.00) 

30                   
Sta. Maria      

(Sa Voltadora) 
(16.00-19.00) 

 

 

MAIG 2016 

dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge 

            1 

2                 
Consell 

(10.00-14.00) 

3                      
Alaró           

(7.00-10.00) 

4                     
Sta. Maria PV 
(9.00-13.00)    

5                  
Búger 

(8.00-11.00) 

6             
Campanet       

(9.00-12.00) 

7             
Binissalem 

(9.00-13.00) 
8 

9         
Binissalem 

(17.00-20.00) 

10                  
Sta. Maria PV  
(16.00-19.00)  

11                 
Consell           

(17.00-20.00) 

12                 
Alaró           

(17.00-20.00) 

13                  
Sta. Maria      

(Sa Voltadora) 
(16.00-19.00)  

14           
Campanet 

(9.00-13.00) 
15 

16             
Campanet       

(9.00-12.00) 

17              
Búger 

(8.00-11.00) 

18                    
Alaró 

(7.00-10.00) 

19                      
Sta. Maria       

(Sa Voltadora)                 
(9.00-13.00) 

20          
Binissalem 

(9.00-13.00) 

21           
Consell 

(9.00-13.00)  
22 

23                      
Consell           

(17.00-20.00) 

24             
Campanet       

(15.00-18.00) 

25                        
Sta. Maria      

(Sa Voltadora) 
(16.00-19.00) 

26           
Binissalem 

(16.00-19.00) 

27                 
Alaró 

(17.00-20.00) 

28                 
Búger 

(9.00-13.00) 
29 

30                     
Alaró 

(7.00-10.00) 

31            
Binissalem 

(9.00-12.00) 
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