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Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació: 1979
Nombre d'associats: 53
Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:
Federació Espanyola de Municipis i Províncies, i amb
les Federacions Territorials de tot l’Estat espanyol de
les diverses comunitats autònomes.
Àmbit geogràfic d'actuació: nacional
Persones o grups socials a qui s'adreça: adults

Objectius:
- La defensa i promoció dels interessos generals, el
foment i la defensa de l'autonomia dels seus associats,
en el marc constitucional i d'acord amb el nostre
estatut.
- Foment i defensa de la llengua i la cultura de les
Illes Balears en la vida local.
- Representació dels interessos genèrics de les
col·lectivitats locals davant de les instàncies polítiques,
jurisdiccionals i administratives.
- Promoció d'estudis sobre problemes i qüestions que
afectin els associats.

Àmbits temàtics d'actuació: Gestió de residus,
Energies renovables, Contaminació i infraestructures
de l'aigua, Agendes XXI, auditories ambientals i
indicadors de sostenibilitat, Contaminació acústica,
lumínica, visual i electromagnètica

Memòria d'activitats de l'any 2002
Una de les principals actuacions del 2002 ha estat la
recollida d'informació sobre normatives relacionades
amb la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de
telefonia mòbil personal i altres serveis de
telecomunicacions i de difusió. La Federació d'Entitats
Locals de les Illes Balears també ha tingut diferents
iniciatives per al soterrament de les línies elèctriques i
ha proposat la necessitat d'elaborar un conveni entre
les diferents administracions i les companyies, que
prevegi les prioritats de l'execució, així com la
planificació en el temps (de vint a trenta anys) atès
l'alt cost de les intervencions que s'hi han de fer.La
FELIB s'ha adherit també al Fòrum d'Educació

Ambiental de les Illes Balears, òrgan col·legiat de
representació ciutadana i de caire consultiu, l'objectiu
del qual és promoure i facilitar la participació, el diàleg
i la consulta dels col·lectius implicats en l'educació
ambiental. Auspiciat per la Secretaria General de
Turisme i la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP), es va presentar el projecte de
municipi turístic sostenible, el 25 de febrer del 2002, a
la seu de la FELIB. L'objectiu bàsic del Projecte era
proporcionar un model de gestió per als ajuntaments de
municipis turístics, des del punt de vista ambiental,
amb els avantatges que els suposa la implantació de
l'anomenat Sistema de Gestió Ambiental. Es tracta

d'assegurar que l'oferta de qualitat turística sigui
respectuosa
amb
l'entorn
per
mitjà
d'un
desenvolupament sostenible, a la vegada que
garanteixi un progrés socioeconòmic.La FELIB ha
participat també en els programes municipals
d'estalvi d'energia i d'aplicació d'energia solar
tèrmica per a l'any 2002 impulsats per la Conselleria
d'Innovació i Energia del Govern Balear. Es
presentaren els programes d'ajudes a la seu de la
FELIB el 13 de març de 2002.Dins del marc de l'Any
Internacional del Turisme Sostenible, declarat per
l'Organització Mundial del Turisme, es van organitzar
les III Jornades de Municipis i Activitats Turístiques a
Binissalem, els dies 17 i 18 de maig del 2002.Els
serveis jurídics de la FELIB van donar la seva opinió
sobre el decret pel qual s'estableixen els requisits dels
centres d'educació ambiental per obtenir les llicències
municipals oportunes i l'avantprojecte de llei per a la
protecció del medi ambient a les Illes Balears.
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