PROJECTE DE VIABILITAT ECONÒMICA DE LA FUNDACIÓ MUNICIPALISTA D’IMPULS
TERRITORIAL
D’acord amb l’article 331-7 de la llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la viabilitat de la FMIT es basa en el següent
projecte que haurà de ser aprovat, si s’escau, pel patronat inicial de la Fundació:
La Fundació Municipalista d’Impuls Territorial (FMIT) té per objecte recolzar, incentivar i
millorar la gestió local per al reconeixement d’un territori divers, impulsar una relació àgil i
transparent entre administracions, promoure una visió conjunta en l’assoliment d’un territori
avançat i crear l’espai de reflexió i pensament transversal sobre el futur dels municipis de
Catalunya.
En concret, a fi de dur a terme la seva finalitat, la Fundació desenvolupa les activitats que,
sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació i que en cap cas no comportaran l’exercici de
funcions exclusives de l’administració pública:
1. Informar, proposar i participar activament de les noves normatives, plans i projectes
amb incidència a tot el territori.
2. Assessorar les diferents administracions locals, supramunicipals, i entitats territorials o
sectorials en els diferents àmbits temàtics per a un desenvolupament sostenible i de
qualitat.
3. Acompanyar les administracions locals i territorials en l’intercanvi de coneixement i
foment del desenvolupament i presa de decisions.
4. Impulsar i assistir iniciatives municipals i supramunicipals en planejament i gestió
urbanística i territorial, de millora dels hàbitats urbans i de l’obra pública, de
dinamització territorial en habitatge, de dinamització econòmica, en mobilitat i medi
ambient.
5. Planificar i redactar projectes adaptats a les iniciatives i necessitats que presenta el
món local, garantint en tot moment la seva diversitat.
6. Formar contínuament en aquelles normatives i instruments amb incidència directa
sobre el municipi.
7. Donar suport tècnic a les activitats ordinàries de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM) en l’àmbit de la central de compres, la formació o qualsevol altra
activitat o servei amb incidència al món local des de la perspectiva de la planificació i
gestió territorial.
8. Establir un espai de reflexió i pensament per contribuir a la planificació, estudi i
implementació d’accions de l’àmbit de la planificació i gestió territorial des d’una
perspectiva municipalista i transversal entre agents, organismes i institucions
competents en la matèria.
9. Organitzar jornades, conferències, seminaris i altres activitats de debat, reflexió i
formació.
10. Editar i difondre tota mena de publicacions vinculades amb els seus fins.
La posada en valor de la diversitat territorial, la promoció de l’intercanvi de coneixement, la
consideració de l’escala local i territorial i el foment de la transició cap a un model més inclusiu
i una economia sostenible són els principals reptes fixats per la fundació.

LÍNIES D’ACTIVITAT PRIORITÀRIES I OBJECTIUS EN ELS DOS PRIMERS ANYS DE
FUNCIONAMENT
De les diverses línies d’actuació descrites en els estatuts per assolir les seves finalitats, la
fundació desenvoluparà durant els dos primers anys de manera prioritària i equilibrada pel que
fa als recursos materials i humans que s’hi dediquin, les 4 línies d’acció següents:
1. Difusió de les finalitats de la Fundació
Presentació i difusió de les finalitats i serveis que ofereix la fundació davant els ajuntaments de
Catalunya, les entitats, organismes i associacions amb representació municipal, els consells
comarcals, les diputacions, la Generalitat de Catalunya i els organismes estatals i
internacionals.
Així mateix, la fundació impulsarà la creació d’una estructura multidisciplinària per al suport de
les seves finalitats, amb què cercarà la participació activa de persones de relleu tècnic i
representativitat social com a eina fonamental per a garantir la solidesa i difusió dels objectius.
Accions concretes:
- Organització de trobades i taules rodones amb les diverses administracions per a presentar
els objectius principals de la fundació.
Pressupost aproximat per a 2021: 30.000€
Pressupost aproximat per a 2022: 20.000€
2. Impuls d’espais de reflexió, recerca, formació i transmissió del coneixement
La fundació es caracteritza per ser una entitat útil i facilitadora de serveis pel món local que
pot actuar de ròtula entre les administracions i com a representant dels interessos comuns. En
aquest sentit, el treball directe sobre el territori li permet detectar les problemàtiques i
necessitats per a poder transformar-les en oportunitats. Es promouran espais d’intercanvi de
coneixement en els àmbits temàtics establerts sobre els que poder reflexionar i aportar visions
locals per a poder aglutinar-les, transmetre-les a altres administracions i abordar-les de forma
conjunta.
Accions concretes:
- Participació i organització de xerrades, conferències, cursos, taules rodones, jornades,
seminaris i espais de reflexió d’actualitat territorial.
- Desenvolupament de recerques i investigacions.
- Formació i capacitació d’equips tècnics multidisciplinaris.
- Formació en els 5 àmbits temàtics.
- Escolta activa i diàleg en el desenvolupament de noves regulacions en la planificació i gestió
del territori.

- Divulgació dels resultats obtinguts en els espais de reflexió.
- Educació i sensibilització ciutadana en l’ús d’energies renovables.
Pressupost aproximat per a 2021: 150.000€
Pressupost aproximat per a 2022: 140.000€
3. Agendes pel desenvolupament local
Localitzar i donar suport en la implementació de les diverses agendes de desenvolupament
amb dimensió territorial: Agenda 2030, Agenda urbana de Catalunya, Agenda verda europea.
Contribuir a monitoritzar els plans, programes i projectes que s’alineïn amb les diferents
Agendes, així com generar coneixement entorn al desenvolupament sostenible integrat i
integral.
Accions concretes:
- Participar activament a l’organització mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU).
- Suport als esforços d’implementació de l’Agenda urbana de Catalunya, a través de
l’Assemblea urbana de Catalunya.
- Monitorar l’acompliment de l’Agenda 2030, alhora que facilitar dades d’aquest acompliment.
- Creació de l’Observatori de bones pràctiques relacionades amb la sostenibilitat integral, amb
recopilació i difusió de les mateixes.
- Impuls, confecció i assistència en la redacció de les agendes locals i accions
d’acompanyament a la implementació de les mateixes.
Pressupost aproximat per a 2021: 50.000€
Pressupost aproximat per a 2022: 60.000€

4. Suport, assessorament i acompanyament als municipis
Suport, assessorament i acompanyament als municipis de Catalunya en les matèries integrades
dins els 5 àmbits temàtics per a un desenvolupament sostenible i de qualitat. La fundació
treballa amb la finalitat de participar i l’intercanvi de coneixement i millorar l’oferta de serveis
als ajuntaments. D’aquesta manera la fundació proporciona un seguiment directe a nivell local
i territorial per a permetre l’explotació de les oportunitats que ofereix aquest doble
enfocament.
Accions concretes:
-

Coordinació, elaboració, assessorament i/o seguiment del planejament urbanístic
municipal.

-

Actuar d’intermediari entre les diferents administracions per a l’assoliment d’un
desenvolupament territorial sostenible amb una visió multinivell.

-

Col·laboració en les decisions conjuntes que incideixen en el planejament territorial.

-

Participació activa a les comissions territorials d’urbanisme.

-

Suport en l’elaboració de plans i estudis de mobilitat urbana.

-

Anàlisi de necessitats en habitatge al món local.

-

Representació dels interessos locals en l’assoliment dels objectius per al
desenvolupament del territori.

-

Impuls i seguiment d’iniciatives territorials de caràcter supramunicipal.

Pressupost aproximat per a 2021: 70.000€
Pressupost aproximat per a 2022: 80.000€

Finançament de les activitat de la FMIT.
Sens perjudici de les donacions que la Fundació pugui rebre d’altres entitats i dels ingressos
que pugui generar per l’eventual prestació de serveis, l’ACM, com a entitat fundadora,
aportarà l’import íntegre de la dotació inicial i garantirà el finançament de les activitats de la
Fundació Municipalista d’Impuls Local, almenys durant els dos propers anys de la seva
constitució. Per aquest motiu el pressupost de l’ACM per a 2021 ja contempla una partida en
virtut de la qual es podran finançar les activitats de la nova Fundació. Cal tenir present que
hores d’ara l’ACM ja finança, amb les seves aportacions, el funcionament de la Fundació Aula
d’Alts Estudis d’Electes i de la Fundació Transparència i Bon Govern Local.

