
 

        
 
 
 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP INDEPENDENT DEL MASNOU PER DEMANAR 
QUE L’AJUNTAMENT DEL MASNOU IMPULSI I LIDERI LA FUSIÓ DE LES DUES 

ENTITATS MUNICIPALISTES CATALANES, LA ACM I LA FMC 
 

 
 
Històricament a Catalunya hi han hagut dues entitats municipalistes, L'Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i  La Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Segons les seves pròpies webs, L'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) 
és una entitat municipalista que té com objectiu defensar els interessos dels municipis i 
ésser-ne la veu representativa. Es va constituir el 3 d'octubre de 1981. Aquesta dóna 
serveis als ajuntaments i consell comarcals en temes jurídics, econòmics, de promoció i 
de formació, entre d’altres. 
 
Per la seva banda, La Federació de Municipis de Catalunya també va ser creada a l’any 
1981, i segons aquesta, és la veu del món local. És un òrgan de representació dels 
ajuntaments de Catalunya, que defensa els seus interessos i que apropa la realitat 
municipal a les altres administracions, com la Generalitat o el govern espanyol, entitats o 
institucions europees. Entre els seus serveis i tenen un paper destacat la formació i 
l’assessorament jurídic, i la promoció d'estudis sobre problemes i qüestions municipals. 
 
La realitat és que, a diferència del que passa a nivell espanyol, on existeix una única 
entitat municipalista, la Federación Española de Municipios y Provincias, a Catalunya es 
van crear dues, una impulsada pels ajuntaments governats pel Partit Socialista i l’altre per 
ajuntaments governats per Convergència i Unió. D’aquesta forma, aquest dos partits 
majoritaris a Catalunya, es garanteixen la Presidència i el control d’una d’aquestes 
entitats. 
 
No cal dir que ja d’entrada va ser un disbarat la creació de dues entitats municipalistes, 
doncs el més lògic hagués estat que s’hagués creat només una entitat, i que aquesta fos 
liderada per la formació política que tingués millors resultats electorals en les eleccions 
municipals, com a garantia d’alternança política de l’entitat, quelcom imprescindible per 
gaudir d’una sana democràcia.  
 
Amb l’actual situació de crisi econòmica que patim ciutadans, empreses i administracions, 
i que està significant l’obligació de prendre mesures d’estalvi gens agradables per part 
dels responsables polítics, es fa més que necessari que aquestes dues entitats es 
fusionin, doncs suposarà un estalvi econòmic, no només en els pressupostos de la nova 
entitat municipal que es creï, sinó també en molts Ajuntaments que actualment poden 
estar satisfent dues quotes per pertànyer a les dues entitats. Com es lògic, els serveis 
que actualment es presten des d’aquestes entitats als seus municipis adherits, no es 
veuran minvats, tot el contrari, doncs la suma dels esforços i coneixement d’elles haurà 
de donar com a resultat una entitat més potent, útil, eficaç i eficient en benefici de totes 
les administracions. 
 
A més, aquest procés demostrarà un nivell democràtic important de la classe política 
catalana, últimament molt baix, en especial dels dos grans partits a Catalunya, que es 
comprometran a respectar els resultats electorals municipals cada quatre anys per tal de 
que aquests marquin la composició de la futura entitat, tot possibilitant l’alternança 
política de la nova entitat. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Entén el nostre grup, que aquest procés s’ha d’engegar i liderar per un Ajuntament de 
Catalunya, que cregui enèrgicament en la necessitat de la fusió entre les dues entitats 
municipalistes, i quin millor que l’Ajuntament del Masnou, on l’alternança política ha estat 
un fet durant els últim mandats, i on s’ha sabut acceptar tant les victòries com les derrotes 
electorals per part de tots els partits polítics. 
 
És per tot això esposat, que el Grup Municipal Independent del Masnou proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Convocar una Junta de Portaveus Extraordinària per tal de conèixer la postura dels 
altres grups polítics en relació a la proposta de impulsar i liderar la fusió entre les dues 
entitats municipalistes catalanes. 
 
2.- Demanar als grups municipals que assisteixin a la Junta de Portaveus que si aquests 
estan d’acord amb la proposta, aportin els seus suggeriments en relació a la mateixa, per 
tal d’iniciar el més aviat possible el procés. 
 
 
El Masnou, a 13 d’octubre de 2011. 
 
 
 

 
Francisco Avilés i Salazar 
Regidor-Portaveu 
Grup Municipal Independent del Masnou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


