
 

 

 

 
 

 

Rubén Alfaro: «Montoro ens ofega doblement a la Comunitat. 

Infrafinançament autonòmic i limitació als ajuntaments 

valencians». 

El president de l’FVMP expressa el seu malestar davant de la decisió del ministre d'Hisenda i 

Administracions Públiques per no permetre utilitzar el superàvit dels ajuntaments en serveis 

per a la ciutadania. 

 

Alfaro es va sumar ahir, en la reunió de presidents de Federacions en la FEMP, a l'acord 

unànime d'exigir al ministre que permeta als ajuntaments utilitzar el superàvit en serveis al 

ciutadà. 

El president de l’FVMP ha expressat el seu malestar davant del tracte que reben els 

ajuntaments pel ministre Montoro; recorda que reiteradament ha llançat crítiques i acusacions 

a la gestió dels responsables municipals, acusant-nos de malgastadors i de mala administració 

dels recursos. Rubén Alfaro assenyala que «estem cansats que ens tracten com a entitats 

menors d'edat, exigim respecte a l'administració més pròxima a la ciutadania. Una 

administració que ha demostrat la seua capacitat i serietat per a desenvolupar les seues 

competències i a més a més cobrir les necessitats de serveis que demanden els ciutadans 

amb comptes clars i sanejats». 

Una vegada més la deslleialtat del ministre es confirma al no permetre utilitzar els diners que 

són dels ajuntaments. L'objectiu de cobrir el dèficit d'altres administracions, l'estatal i 

autonòmiques, per exigències europees ens perjudica greument; així ha expressat Rubén 

Alfaro que «al final perdem els ajuntaments, a pesar de ser els únics que hem complit». El 

president de l’FVMP no entén aquest maltractament i a més quan els ajuntaments valencians 

han tingut superàvit en 2013 de 444 milions i en 2014 de 418 milions i entorn de les 550 es 

xifraran possiblement en el 2015. 

Per tot això Alfaro, com a president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, no 

entén que «no podem dedicar el superàvit dels ajuntaments per a invertir en serveis que 

necessiten els ciutadans. Pareix que per al ministre Montoro és més important limitar-nos 

que deixar-nos invertir en serveis com ara els menjadors escolars, ocupació o atenció als 

nostres majors. Al final mostra menyspreu per l'administració que, a més de complir, té 

estalvi. En definitiva, per la labor de tots els regidors i alcaldes que treballen diàriament per 

millorar la vida dels ciutadans». 
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DOBLE OFEC PER ALS VALENCINOS. A L’INFRAFINANÇAMENT DE LA COMUNITAT SE SUMA LA 

LIMITACIÓ ALS AJUNTAMENTS. 

Rubén Alfaro mostra la seua preocupació pel doble ofec que pateixen els valencians i que, sens 

dubte, perjudica greument en els serveis que rebem com a ciutadans. Alfaro se suma a la 

petició de la Generalitat en el moment que la demanda de millor finançament, i dona suport i 

reconeix l'esforç del president Ximo Puig per atendre les necessitats de les valencianes i els 

valencians a pesar dels obstacles del ministre per no abordar seriosament el mal finançament 

de la Comunitat. «Al final alguns estem gestionant els comptes per a complir amb la nostra 

responsabilitat d'atenció i servei, i altres com el Ministre ignoren les necessitats de les 

persones i es dediquen a entorpir contínuament provocant una minva en les nostres 

capacitats i recursos». 

Finalment Rubén Alfaro s'uneix a l'acte que demà se celebra amb el president Ximo Puig, com 

a president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i com a alcalde que considera 

essencial mostrar el suport unànime a la petició de millor finançament per a la Comunitat. 

 


