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L’FVMP INSISTEIX EN LA URGÈNCIA DE RESPECTAR ELS
AJUNTAMENTS

-El Consell de l’FVMP dona suport per unanimitat al Manifest per un
Finançament Just en la Comunitat.
-Una nova etapa de transparència, diàleg i debat en el municipalisme
valencià amb les comissions de treball.

Hui s'ha celebrat l'Executiva i el Consell de l’FVMP en la Casa de Cultura de Xàtiva. En
l'obertura i com a benvinguda, l'alcalde Roger Cerdà ha agraït que siga Xàtiva la seu de la
primera reunió itinerant de què tenen previstes realitzar els màxims òrgans de l’FVMP.
L’FVMP recupera el pols de la realitat local, primant els interessos dels ajuntaments. Un
espai per a abordar i reivindicar les carències de l'administració local, la falta de recursos i
mitjans per a continuar afrontant els serveis públics amb qualitat i per a atindré, en definitiva,
els necessitats de la ciutadania. Respecte d'això, el president de l’FVMP, Rubén Alfaro, ha
donat trasllat del Manifest, que dissabte passat van firmar les alcaldesses i els alcaldes de la
Comunitat, sobre l’infrafinançament; amb el suport unànime del Consell de l’FVMP. Alfaro ha
assenyalat, tal com va expressar en aquest acte davant del president de la Generalitat, que
«els ajuntaments no poden consentir la deslleialtat que pateixen com a administració, que
estan cansats de ser els que menys reben i més castiguen a pesar de complir puntualment
amb totes les seues obligacions, entre aquestes el dèficit». Rubén Alfaro denúncia la injustícia
que suposa no poder invertir l'estalvi dels ajuntaments en els seus pobles i ciutats, sent els
únics que han complit amb els objectius de gasto marcats per la Unió Europea.
L’FVMP va abordar el debat de reforma i finançament local, participant en els grups d'experts
que ha constituït la FEMP; Rubén Alfaro ha comunicat l'interés per coordinar-se amb la resta
de Federacions i així traslladar les propostes del municipalisme valencià El president de l’FVMP
ha exigit el respecte que mereixen com a administració més pròxima a la ciutadania, i els
recursos que necessiten per a dotar de serveis de qualitat a les valencianes i els valencians.
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En l'esmentada sessió s'ha donat compte a de la gestió després de sis mesos d'activitat de
l'actual direcció. Informe que contempla el canvi de la Federació en centrar tots els esforços a
acompanyar, assessorar i informar els ajuntaments sobre les necessitats reals que té el
municipalisme valencià.
Així mateix, s'ha ratificat la composició de comissions de treball; un nou model d'estructura
organitzativa que redueix a 5 grans àrees per a permetre major eficàcia i agilitat en el treball
intern. Les comissions comptaran amb el suport tècnic de la Federació i amb la possibilitat de
crear grups de treball a què elevar demandes dels ajuntaments o d'òrgans de la Generalitat.
També disposaran de ferramentes que permeten la participació de tots els regidors de la
Comunitat, amb la web de la federació i les consultes s'inicia una nova etapa de
transparència, diàleg i debat en el municipalisme valencià.

