PREMSA
23 març

NOU RÈGIM LOCAL PER A MÉS AUTONOMIA I FINANÇAMENT

L’FVMP ha celebrat hui, dimecres 23 de març, Junta de Portaveus; la sessió s'ha
interromput a les 12.00 hores per a guardar un minut de silenci pels atemptats de
Brussel∙les, concentració silenciosa que s'ha convocat en tots els municipis
espanyols.
En la Junta de Portaveus s'ha aprovat una Declaració Institucional com a Federació i
la creació de la Mesa per la dignificació del municipalisme valencià que ha traslladat
el president Rubén Alfaro.

Declaració Institucional, aprovada per majoria, en la que es considera ineludible
l'aprovació d'una nova Llei de Bases de Règim Local així com escometre el finançament
local de manera que reforce l'autonomia local reconeguda per la Constitució.
S'assenyala «la necessitat del foment de l'associacionisme municipal, que contribueix
de forma molt efectiva a la millora de la prestació dels serveis públics per part dels ens
locals, la qual cosa, sens dubte, redunda en una millora de la qualitat de vida dels
ciutadans de la Comunitat Valenciana.» En l'esmentada declaració s'acorda sol∙licitar
l'impuls de les Mancomunitats de Municipis, la regulació de la qual es considera
essencial per a la prestació de serveis de caràcter supramunicipal i per a millorar‐ne la
prestació.
D'altra banda, s'ha aprovat per unanimitat la proposta d'Alfaro de crear una
Mesa per a la dignificació del municipalisme valencià.
La proposta assenyala que «Els repugnants casos de corrupció han centrat la
mirada en els polítics delinqüents, distanciant a la ciutadania del bon fer de la majoria
d'alcaldes i regidors de la Comunitat. És necessari dotar‐nos de quantes mesures siguen
necessàries per a sotmetre a la màxima transparència l'exercici de l'activitat pública,
denunciar i rebutjar qualsevol indici d'utilització del càrrec públic per a interés i
enriquiment personal i, finalment, és imprescindible continuar treballant per a millorar
la democràcia i aconseguir que la ciutadania torne a confiar en aquells que li
representen i que són els seus màxims responsables en les institucions públiques.»

La Mesa es constitueix per a abordar, entre altres objectius, el promoure un
codi de conducta‐tipus i un sistema d'integritat comuna, impulsar bones pràctiques
locals per a posar en valor les gestions públiques reeixides dels municipis, donar a
conéixer a la ciutadania la realitat de les retribucions dels càrrecs electes locals de les
Comunitat Valenciana, analitzar els serveis prestats pels municipis en matèria de:
serveis socials, educació, cultura, ocupació.
L’FVMP, després de l'aprovació en la Junta de Portaveus, procedirà a la seua
constitució per a posar marxa les tasques que se li ha encomanat en la dita proposta.
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