RESOLUCIÓ APROVADA
La unificació del Municipalisme
Fa 40 anys de la represa dels ajuntaments democràtics, la institució més propera als ciutadans, i la
que ha tingut i té un pes fonamental en les vides de tota la ciutadania. El món local, a més, ha estat
cabdal en el reforç democràtic i nacional de Catalunya.
Els Ajuntaments han estat sempre al costat de la gent, compromesos amb el desenvolupament dels
pobles i ciutats, creant els serveis necessaris per a la societat del benestar i les oportunitats. Els
serveis públics, els equipaments, els projectes socials, la protecció del medi ambient, la sostenibilitat
i la promoció econòmica, administracions properes que dia rere dia han consolidat la seva eficàcia,
malgrat el mal finançament i els problemes competencials.
Des de fa gairebé 40 anys, el món municipal català s’ha associat principalment al voltant de dues
entitats generalistes, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM) a banda d’altres entitats sectorials o territorials.
El reforç del món local, des del punt de vista polític i social, fa que els reptes que el municipalisme té
al davant siguin molts, seguir donant serveis a la ciutadania i convertir-se en la representació política
de cada vila i ciutat. Per a fer-ho possible cal una clarificació competencial, modificacions legislatives
per preservar determinats drets i competències, un nou sistema de finançament local, així com
l’organització territorial i el seu desplegament administratiu adaptat a les noves realitats.
Entre els reptes que té al davant també hi ha el futur de les diverses entitats municipalistes,
especialment l’FMC i l’ACM; en la darrera assemblea constitutiva de les entitats municipalistes, el
2015, s’aprovaren sengles resolucions que advocaven per la unificació d’ambdues entitats, això no ha
estat possible i, per tant, el repte segueix pendent, i creiem que la situació actual del municipalisme
ha de fer possible assolir-ho en aquest mandat.
Des de les entitats, hem de reforçar el nostre paper com a interlocutors del Govern, com a
representants davant les diferents institucions i com a veritables prestadors de serveis que facin la
vida més fàcil i millor a les entitats locals, als electes i als treballadors i treballadores públics.
Es per això que, des del màxim òrgan de la Federació de Municipis de Catalunya, s’acorda:
PRIMER.- Treballar per tal d’elaborar una proposta d’unificació de les entitats municipalistes a
Catalunya, especialment la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques.
SEGON.- Constituir una taula paritària entre l’FMC i l’ACM que iniciï els treballs per a fer possible
aquesta unificació durant el present mandat municipal

