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ASSUMPTE: ACORD D’UNIFICACIÓ AMIB-FELIB
LA FELIB I L’AMIB SIGNEN UN ACORD D’UNIFICACIÓ
Les dues federacions de municipis confien en què la unificació
serveixi per pressionar les altres administracions supramunicipals
Palma, 21 de desembre de 2009 – Avui matí dilluns 21 de desembre ha
tengut lloc una roda de premsa per presentar la signatura de l’acord
d’unificació de de les dues associacions que representen els interessos
de les entitats locals: la FELIB (Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears) i l’AMIB (Associació de Municipis de les Illes Balears).
L’acord ha estat presentat pels dos presidents de les federacions, Joan
Ferrà de la FELIB i Jaume Crespí de l’AMIB; pel director general
d’Administracions Públiques del Govern balear, Miquel Nadal, i per
representants dels municipis de les Illes Balears: Joan Rotger (Selva),
Joan Albertí (Fornalutx), Guillem Bernat (Sóller) i Llorenç Carretero (Sant
Lluís) que, a més, representen el ventall polític de la nostra comunitat
autònoma.
En paraules de Miquel Nadal, qui ha actuat com a mediador durant les
negociacions entre les dues federacions, «avui és un dia molt especial
per a tots els que treballen en benefici del municipalisme» perquè
aquesta unificació permetrà als ajuntaments sumar més esforços a l’hora
d’exigir a les administracions supramunicipals una renovació del
finançament local, més ajustat a les necessitats dels municipis, i a l’hora
d’establir i defensar les bases de l’Estatut d’Autonomia Local.
Avui s’ha signat un acord d’unificació mitjançant el qual els municipis que
formen part de l’AMIB passaran a integrar-se a l’estructura de la FELIB.
Durant les darreres setmanes els ajuntaments de l’AMIB han acordat en
llurs sessions plenàries l’adhesió a la Federació d’Entitats Locals.
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Aquesta fusió de les dues associacions de municipis es ratificarà el dia 8
de gener de 2010 mitjançant la celebració d’una assemblea general
extraordinària, en què es donarà la benvinguda als ajuntaments
recentments federats i en la qual es reestructurarà la composició dels
òrgans de govern de la FELIB –la Comissió Permanent i el Consell
Executiu- per donar cabuda als municipis de l’AMIB.
Per la seva part, Jaume Crespí, batle de Deià i president de l’AMIB, ha
mostrat la seva satisfacció i entusiasme davant aquest acord
d’unificació. Ha explicat que les motivacions que han conduït a les dues
federacions a unir-se han estat fonamentalment socials i econòmiques,
especialment ara en temps de crisi, atès que els ajuntaments han de
suportar la xacra d’un desasjustat sistema de finançament i la destinació
d’entre el 35 i el 50 per cent del seu pressupost a cobrir competències
que no els pertoquen. També ha afegit que una altra de les motivacions
ha estat unir esforços perquè finalment l’Estatut d’Autonomia Local sigui
el millor text possible per als municipis, als quals s’ha referit com a
«l’administració pública més pobra». Així mateix, a tall de conclusió, ha
volgut remarcar que aquesta fusió s’ha fet pensant sempre en el benefici
del ciutadà i que entren a la FELIB deixant de banda les lluites polítiques
i els colors.
Així mateix, Joan Ferrà, batle de Puigpunyent i president de la FELIB, ha
dedicat unes paraules d’agraïment a totes aquelles persones que han fet
possible aquesta unificació tan esperada. En paraules seves, un dels
principals beneficis d’aquesta unió serà «conformar una sola veu davant
les altres administracions –Parlament, Govern, consells insulars- que
són les qui legislen, qui dicta les lleis que afecten els municipis, i el que
pretenem nosaltres és fer-nos sentir davant aquestes institucions amb
l’objectiu que, abans que s’aprovi una llei, es tengui en compte l’opinió
dels ajuntaments, els quals hi tenim molt a dir.» A més, Joan Ferrà ha
explicat que és necessari abordar amb caràcter d’urgència tota la
legislació dels municipis, que amb els anys ha quedat una mica
obsoleta. Finalment, Ferrà ha anunciat la futura signatura d’un protocol
de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears, els consells insulars
i els municipis que suposarà per als ajuntaments comptar amb un espai
per fer arribar a les administracions supramunicipals les seves
inquietuds i preocupacions.
La FELIB també espera que les negociacions entre la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i el Govern espanyol sobre
el finançament local fructifiquin i, així, el problema es resoldria tant a
nivell estatal com a nivell autonòmic.
D’aquesta manera, la FELIB ençata una nova etapa per al 2010, any que
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han qualificat com a «clau» en tant que serà l’any de l’Estatut
d’Autonomia Local i de la reforma de la llei de finançament local. Així,
està prevista la celebració d’una assemblea general per al 12 de març
en què els representants dels ajuntaments de les Illes Balears
presentaran ponències sobre dos dels temes que més els preocupen en
aquests moments: el desajustament del finançament local i la despesa
no obligatòria dels municipis.
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