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PLA DE MANDAT 2015-2019

Eix 1. Mantenir l’ACM com a entitat de referència del municipalisme
-

Ser el principal interlocutor del món local amb les institucions que per les
seves funcions tenen capacitat de decisió sobre les qüestions que
afectin al món local (Parlament, Govern de la Generalitat...)

-

Participar en la definició de les polítiques públiques que puguin afectar al
món local, per aportar les millors solucions per als electes locals i per als
ciutadans.

-

Ser l’ espai on compartir problemes, experiències i solucions
conjuntament, per posar sobre la taula i compartir experiències de
càrrecs electes, ens locals i administracions públiques, per millorar la
gestió de les institucions.

-

Defensar el municipalisme, presentar i liderar les iniciatives que es
considerin convenients respecte de les polítiques que afectin el món
local, buscant solucions sense buscar protagonismes.

-

Ser propositius respecte de les iniciatives legislatives que es tramiten en
el Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats. Defensar els
interessos del món local, i alhora proposar des de l’ACM iniciatives
legislatives que puguin millorar la gestió municipal, els serveis prestats, i
la qualitat de vida dels ciutadans.

Eix 2. Augmentar la quantitat i qualitat dels serveis que presta l’ACM
-

Continuar les tasques que ja es desenvolupen, i incrementar-les, amb
l’objectiu de millorar la qualitat dels serveis prestats.

-

Treballar en pro del bon govern a l’administració local, amb l’objectiu de
millorar la eficàcia, eficiència i transparència en la gestió dels recursos i
de les polítiques desenvolupades pels ens locals.

-

Fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions, no només
en qüestions econòmiques, sinó també en la prestació de serveis i la
gestió quotidiana de la vida dels ciutadans i ciutadanes dels municipis de
Catalunya.
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Eix 3. Reflexionar sobre les estratègies de futur del món local
-

Crear un observatori del món local que ajudi a dissenyar les polítiques
del futur, observant el què està passant a Catalunya, però també en
altres països, per conèixer les iniciatives que es posin en marxa que
afecten al món local, i que serveixi, en definitiva, com a espai
d’aprenentatge, de debat i de treball.

-

Avançar cap a la construcció d’un nou Estat des del món municipal,
creant estructures d’estat locals, municipals, que estiguin al servei del
ciutadà.

-

Estudiar quins són els serveis mínims que els ciutadans han de percebre
i qui pot prestar aquests serveis d’una millor manera, basant-los en
criteris d’eficiència, d’equitat territorial, i especialment en el principi de
subsidiarietat.

-

Reclamar un finançament més just i adequat a les necessitat del món
local.

-

Iniciar un procés de debat i reflexió de les entitats municipalistes, per
estudiar com oferir un millor servei, i al mateix temps millorar en
eficiència i austeritat.

Eix 4. Fer territori
-

Visitar tot el territori de Catalunya, durant el mandat. A més a més de les
visites institucionals a les entitats adherides a l’ACM, es mantindrà
l’oferta de cursos i jornades arreu del territori, per facilitar l’accés i la
participació en aquestes a tots els càrrecs electes i funcionaris sense
que els suposi un cost elevat.

-

Treballar de forma consensuada per donar el millor servei a tots els
electes locals

-

S’estudiarà modificar el sistema d’elecció dels membres del Comitè
Executiu, de forma que el procediment sigui més obert i participatiu.
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