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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: POLÍTICA MUNICIPAL.

Entenem com a política municipal aquelles accions, mesures o procediments que es prenen per dirigir tots
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aquells assumptes que afecten al municipi, com l’ens bàsic de l’organització territorial i el mitjà essencial de
participació de la comunitat local en els afers públics.

Hem passat del bipartidisme a una multiplicació d’opcions polítiques amb representació institucional que
produeixen una realitat incerta e inestable i que imposa governs en minoria o coalicions inèdites a les que
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encara no estem acostumats i que ens creen bloqueig, inestabilitat i dificultat per a desenvolupar polítiques
municipals d’ampli consens.

L’envelliment de la població en general i de les agrupacions en el nostre cas.

20

Exigència en la informació, agilitat, flexibilitat, senzillesa i bon tracte són algunes demandes que ens arriben.

El descrèdit i la desconfiança dels polítics i dels seus partits amb els casos de corrupció fa que sigui el segon
problema que preocupa als nostres veïns.
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La digitalització es la que ha ajudat majoritàriament en aquest canvi de la societat, amb la rapidesa de les
xarxes socials i el big data.

Aquestes són algunes de les causes que ens trobem en el carrer, per part de la ciutadania quan els
expliquem quines han de ser polítiques, els projectes que hem de realitzar per arribar a tenir el municipi que
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volem.

En política municipal ens trobem amb les agrupacions i els grups municipals que tenen el mateix objectiu
aconseguir el millor posicionament en les municipals, però que a vegades tenen diferents estratègies.
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Les agrupacions són el primer contacte amb els veïns i són les que recullen les angoixes, les queixes tan de
temes municipals com autonòmics o estatals, per això han de tenir molt de recolzament per part de la
Federació.

Hem de ser ràpids en les nostres respostes, però també clars i senzills, el nostre llenguatge ha de ser
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entenedor.

Les agrupacions s’han de sentir segures i han de tenir estabilitat, donant continuïtat als seus membres i
afavorint noves incorporacions.
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Moltes vegades s’hauran de trobar solucions innovadores als nous problemes que se’ns planteixen.

La formació es un punt molt important per a aquelles persones amb responsabilitat política.

Els grups municipals són molt diferents en la nostra comarca i territorialment poden tenir posicionaments
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contraris.

Les mocions que es presenten en els ajuntaments han de tenir una resposta ràpida en quan a l’argumentari i
el posicionament del partit, respectant les particularitats dels municipis.
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S’ha de tenir molt de respecte als posicionaments polítics dels grups municipals, les realitats són molt
diferents en la comarca.

S’ha de tenir un diàleg sense confrontació, per trobar els punts que ens uneixen en els municipis, les
majories cada vegada seran més difícils.
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Una bona comunicació del que s’està fent i cap a on anem es important tant dintre de les agrupacions, com
des del grup municipal a l’agrupació i als veïns com a interessat final.

Sobre tot hem d’ajudar en les coses bàsiques, en els serveis necessaris de cada agrupació o grup municipal
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per ajudar al companys/es en el millor posicionament possible de cara a les municipals del 2023.
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