
 

 

 

 

 

 

Sr./Sra. Alcalde/ssa President/a 
de l'Ajuntament 
 
 

Benvolgut senyor, 

Benvolguda senyora, 

 

Els ajuntaments valencians portem temps reivindicant una millor i més just 

finançament per als nostres municipis, amb el ferm compromís d'afrontar els nous 

reptes amb serveis de qualitat per a atendre les necessitats que la ciutadania ens 

demana. Per a complir, des de les administracions locals valencianes, amb el nostre 

compromís i responsabilitat ens veiem obligats a revisar la redistribució dels recursos 

per part de l'estat cap a les comunitats autònomes i els ajuntaments. 

 

Si la gestió de la Generalitat no compta amb el finançament estatal que li correspon, 

òbviament afecta a l'Administració Local Valenciana, impossibilitant articular projectes 

que beneficien al conjunt de la societat valenciana. 

 

Són les veïnes i veïns dels nostres municipis els que perceben menor finançament. Es 

vulnera el dret d'igualtat de la ciutadania valenciana, al no rebre el mateix tracte que 

ciutadans d'altres comunitats autònomes. 

 

El Govern d'Espanya margina a la Comunitat Valenciana en el Projecte de 

Pressupostos de l'Estat per a 2017, sent les inversions territorials insuficients i 

discriminatòries respecte de qualsevol altre territori nacional. 

 

És per això, que la Federació Valenciana de Municipis i Províncies se suma a la 

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DAVANT DE LA MARGINACIÓ DELS 

VALENCIANS I VALENCIANES EN ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE 

L’ESTAT DE 2017”, de les Corts Valencianes, on es manifesta la necessitat de 

garantir un nivell d'inversions just per al nostre territori. 
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Davant de la necessitat d'unir esforços de totes i tots els valencians en defensa d'un 

finançament just, instem que el pròxim 25 d'abril a les 12.00 hores procedim, les 

alcaldesses i alcaldes dels municipis de la Comunitat, a la lectura de l'esmentada 

DECLARACIÓ Institucional en els nostres ajuntaments per a compartir amb la societat 

valenciana aquest injustificat i discriminatori tracte a la Comunitat. 

 

 

Salutacions cordials 

 

                                         

El President                                                                                          El Vicepresident 
Rubén Alfaro Bernabé                                                 Francesc Fernández Carrasco 
 

València, 20 d’abril de 2017 


