
 

 

 

 

 

 
 
 
Sr./a. Alcalde/ssa-President/a 
de l’Ajuntament 
 
Estimat/da amic/amiga: 
 
La Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha reivindicat durant aquests dos 
últims anys les limitacions i l’ofegament financer amb què ens trobem les entitats 
locals. Les demandes són comunes en tots els territoris pel que ens vam sumar, en el 
dia d'ahir, a la TROBADA DE LA FEMP convocada pel seu president Abel Caballero. 
 
En la dita trobada es va recordar que les administracions locals són les úniques que 
compleixen tots els criteris europeus; la qual cosa ens dóna força per a sol·licitar el 
que necessitem i continuar demandant el poder fer política des del nostre compromís 
adquirit amb la ciutadania a l'assumir la responsabilitat de ser alcaldesses i alcaldes en 
els nostres municipis. 
 
Per la importància de la informació que se'ns va traslladar, davant de més de 300 
alcaldesses i alcaldes, considere necessari resumir i comunicar el contingut de 
l'esmentada trobada. 
 
1.- DE QUINA FORMA PODEM CONTINUAR PORTANT AVANT ELS NOSTRES 
COMPROMISOS AMB LA CIUTADANIA 
 
Reconeixement de la resta d'administracions, l'Estat, del superàvit municipal que 
supera en aproximadament els 5000 milions d'euros, complint àmpliament amb la 
nostra contribució als comptes d'Espanya. Hem complit l'objectiu fins a 2023. 
Per tant, és necessari la materialització del nostre superàvit en favor de la ciutadania; 
reinvertir el nostre estalvi en favor de les polítiques municipals. 
 
ACORD: No esperar a l'aprovació dels Pressupostos Generals i aplicar-ho a través de 
DECRET LLEI en 15 o 20 dies. 
 
2.- EN QUÈ PODEM INVERTIR 
El problema és l'exigència de «sostenibilitat financera». El que ens impedeix 
escometre infraestructures educatives, socials, esportives o de seguretat com a 
exemples. 
Les administracions locals portem 5 anys de superàvit i «si no gastem ens penalitzen, 
penalitzen als qui estalvien». 
 
ACORD: Ampliar el rang d'utilització del superàvit. 
 
3.- FINANÇAMENT LOCAL 
Els ajuntaments tenim una coresponsabilitat fiscal extraordinària, sent el 30% estat i el 
70% recaptació nostra. És necessari redefinir el finançament de l'estat, portant la 
negociació en paral·lel entre l'autonòmica i la local. 
 
ACORD: Obtindre el finançament que necessitem per a tantes competències que 
exercim sense estar reconegudes ni finançades. 



 

 

 

 

 

 
 
 
4.- TAXA REPOSICIÓ 
Tots els que complim els requisits de finançament podem decidir el nostre capítol I. 
Som majors d'edat i no ens han de dir en què hem d’invertir o gastar els nostres 
recursos. El cost de l'ajust de personal ho hem pagat els ajuntaments. 
 
ACORD: Després d’allò que ocórrega en la Mesa de Funció Pública. Sol·licitem poder 
invertir per a modernitzar les nostres Administracions Locals. 
 
5.- PLUSVÀLUA 
Hi ha un buit legal i sol·licitem seguretat per als ajuntaments, però també per a la 
ciutadania. 
 
ACORD: Aprovació com més prompte millor de la modificació de la Llei d'hisendes 
locals, necessitat de procedir a la immediata reforma de l'impost. 
 
6.-REFORMA CONSTITUCIÓ 
La constitució no determina les nostres competències, que estan subjectes a la 
voluntat de cada govern. De fet, la LRSAL encull la política local i limita les nostres 
competències. 
 
Les entitats locals actuals participen plenament de la política, és imprescindible que es 
desenvolupen i definisquen les nostres competències en la Constitució. 
 
Finalment, cal destacar que la unitat d'acció és la que ens ha permés avançar a 
millorar i activar els mecanismes en defensa de l'autonomia local i del 
desenvolupament de polítiques que ens permeten complir amb els nostres 
compromisos, amb la nostra responsabilitat en els ajuntaments. 
 
Des de l’FVMP continuarem treballant i atents en el compliment de totes les demandes 
municipals. 
 
Una salutació ben cordial 

 
 
València, 28 de febrer de 2018 

 
 
 


