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Les Autoritats Locals participem del principi d'isonomia. És a dir, el dret a la
igualtat d'oportunitats i de servicis del conjunt de la ciutadania visca on
visca. De la seua cohesió i vertebració territorial.
Considerem que són imprescindibles polítiques públiques que engloben
mesures de discriminació positiva per als municipis amb risc de
despoblament. Les zones deprimides tendeixen a ser més vulnerables si no
hi ha una potent ajuda exterior que canvie el rumb cap a un cercle virtuós
de desenvolupament sostenible.
Però a més a més, és el nostre repte ser protagonistes i ser actius reals de
l'estratègia de creixement de la nostra Comunitat, ser, en definitiva, una
aposta ferma en les noves estratègies d'aquest Consell. Volem ser part
enriquidora de la política territorial de la nostra Comunitat, mostrant les
carències però també les singularitats d'una terra acollidora i diversa en la
seua convivència.
La col·laboració, coordinació i lideratge compartit dels municipis són
l'expressió de l'actual política del Consell. Compartir estratègies, aprofitar
recursos i rendibilitzar mitjans per a conformar una societat on el benestar
econòmic i social de la nostra ciutadania prime més enllà d'altres interessos.
En definitiva, un model creat i conformat des d'una visió municipalista, des
de la confiança en la gestió de l'administració local per la seua eficiència i
eficàcia en la utilització de recursos i, no menys important, en la sensibilitat
de les necessitats i demandes de les persones.
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Aquesta Comunitat, gràcies a l'esperit municipalista del Consell i del
president de la Generalitat, viu un auge d'activisme municipalista, una
etapa en què les polítiques autonòmiques obrin els seus reglaments a la
participació de les administracions més pròximes a la ciutadania; els
ajuntaments som protagonistes en el canvi real del present i el futur dels
nostres pobles i ciutats.
És la nostra responsabilitat marcar els punts de trobada en el creixement i
desenvolupament de la nostra societat, comptant amb les peculiaritats i
diversitat que comporta el nostre mapa poblacional.
Sent coneixedors de la necessitat de formar part d'una estratègia de
cohesió territorial, som defensors també de banderes essencials que
minoren els efectes negatius de la situació real dels municipis d'interior.
Per això, creiem necessari abordar com a prioritats per a un
desenvolupament sostenible de la Comunitat, des de les necessitats de
municipis d'interior i en risc de despoblació els següents punts o àrees:
- L'entorn natural dels municipis requereix d'una protecció permanent
i específica. Es fa indispensable la coordinació de totes les
administracions per a previndre i no lamentar catàstrofes en allò que
és la major font de riquesa com a recurs de turisme, d'ocupació, de
dinamització econòmica de la zona. És qüestió d'elaborar un Pacte
global de totes les institucions, sent els ajuntaments els primers
interessats a disposar de recursos de protecció.
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- L'educació com a base de creixement personal i col·lectiu de la nostra
societat. Debatent qüestions, com ara la ràtio, que limiten la
capacitat de desenvolupament dels nostres pobles o l'adaptació de
necessitats formatives a la realitat de la zona.
- L'atenció, cuidat i protecció de les persones és el que enforteix els
llaços de nostra societat. Parlar de sanitat és prestar atenció als més
dèbils o vulnerables, a aquells que han de tindre garantida la seua
protecció per qüestions de solidaritat i compromís social: la salut i els
cuidats dels nostres xiquets i majors han de ser pilars en els nostres
programes d'atenció.
- El nostre ritme és marcat per la nostra capacitat de mobilitat, la falta
d'infraestructura o de transport són un obstacle per al major
aprofitament d'oportunitats a nivell individual o de
desenvolupament empresarial i col·lectiu en facetes econòmiques
i/o turístiques dels nostres municipis.
- No comunicar-se amb les ferramentes adequades significa no
participar del moviment real; és a dir, si no es té la capacitat
d'expressar o compartir per falta de mitjans no pot existir intercanvi
i, molt menys, polítiques compartides. La bretxa digital és hui una de
les barreres que més dificulten la capacitat de desenvolupament
social i econòmica dels nostres municipis.
- El creixement dels nostres municipis se sustenta en la capacitat de
generar ocupació en el present i a crear expectatives de futur que
enriquisquen la nostra zona com a punt atractiu i d'interés per als
visitants i per als residents. Ocupació com a motor de creixement,
turisme com a font generadora d'oportunitats en el
desenvolupament econòmic dels municipis.
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Els ajuntaments tenim l'obligació de ser actors principals de l'impuls i
desenvolupament econòmic dels nostres municipis per a fer front als
problemes dels ciutadans. Per a això, es fa inevitable projectar un nou
escenari LOCAL, amb més competències i finançament. Mantenint la
nostra denúncia i demanda reivindicativa en:
- Hem de continuar denunciant el corset imposat per la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) i les
limitacions financeres com la de l’actual sistema de Sostre de Gasto.
Els ajuntaments es troben en l'espai de la impotència per a cobrir les
necessitats i demandes dels seus veïns per la falta de competències
que permeten desenvolupar i gestionar servicis públics de qualitat.

- Evidenciar l’indiscutible infrafinançament de Comunitat Valenciana,
si la gestió de la Generalitat va ralentitzada per no comptar amb el
finançament

estatal

que

li

correspon,

òbviament

afecta

l'Administració Local valenciana, i impossibilita articular projectes
que beneficien tots els veïns. En conseqüència, patim d'una part el
Infrafinançament de la Comunitat Valenciana i d'una altra, la falta de
regulació del finançament local per a garantir la suficiència financera
dels nostres ajuntaments.
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- Abordar la reforma de la Constitució Espanyola per a adaptar-la a la
realitat municipal del segle XXI. En 1978, la redacció de la Constitució
no va endevinar el paper que els ajuntaments exercirien. La realitat
municipal i la gestió local han superat el constitucional que tracta a
l'Administració Local com a administració menor, trobant-nos en una
posició de desemparament, acrescuda per les retallades de
competències i el sotmetiment a tutela financera que estableix la
LRSAL.

En conseqüència, patim d'una part l’Infrafinançament de la Comunitat
Valenciana i d'una altra, la falta de regulació del finançament local per a
garantir la suficiència financera dels nostres ajuntaments. I ens falta el marc
constitucional que ens permeta desenvolupar plenament la nostra
capacitat d'autonomia local.
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