Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears

FUNCIONS

La Federació té les finalitats següents:
1. Defensar i promoure els interessos comuns de les entitats associades
que la integren, i també fomentar-ne i defensar-ne l’autonomia, en el
marc de la Constitució, de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i del
que estableixen aquests Estatuts.
2. Fomentar i defensar la llengua i la cultura de les Illes Balears en la vida
local.
3. Promoure estudis sobre problemes i qüestions que afectin les entitats
associades.
4. Difondre el coneixement de les institucions municipals i insulars, i també
estimular que els ciutadans participin en l’activitat local.
Per dur a terme les finalitats esmentades, la Federació:
1. Ha d’establir les estructures orgàniques pertinents.
2. Ha de facilitar l’intercanvi d’informació entre entitats sobre temes locals.
3. Ha de constituir serveis d’assessorament i d’assistència per a les seves
entitats associades.
4. Ha d’organitzar reunions, seminaris i congressos i hi ha de participar.
5. Ha de crear en el seu àmbit les estructures orgàniques o funcionals
necessàries per estudiar i debatre temes o problemàtiques que afectin
els interessos de les seves entitats associades.
6. S’ha d’adreçar als poders públics, i ha de participar, amb caràcter
consultiu, si és procedent, en l’elaboració de la normativa legal que afecti
les entitats locals.
7. Ha de promoure publicacions i documents informatius que tinguin relació
amb els seus fins.
8. Ha de reclamar davant les administracions públiques competents la seva
participació en tots els assumptes que afectin directament el cercle
d’interessos dels municipis i les illes que la integren, així com en els
òrgans de gestió interadministrativa en els quals estigui prevista una
representació de les entitats locals de les Illes Balears, en què ha
d’exercir com a interlocutora legitima per transmetre l’expressió de la
voluntat comuna de les entitats associades. A aquest efecte, ha de
formar part de les oportunes comissions externes.
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9. Ha d’exercir com a interlocutora legitima per transmetre l’expressió de la
voluntat comuna de les entitats associades en tots els fòrums en què
sigui requerida la seva presència.
10. Ha de promoure qualsevol altra activitat que tingui relació amb els seus
fins.

