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Memòria del pressupost general de la Diputació de València per a 2020

El primer pressupost de la nova corporació continua amb les línies fonamentals
encetades en 2015. Es tracta d’un pressupost pensat per a les persones que viuen en els
municipis de la província de València. Considera l’autonomia municipal, facilitant als
Ajuntaments el doble de recursos, tant per a despesa corrent, a través del Fons de
cooperació municipal, com per a inversions en infraestructures i equipaments
municipals a través del SOM, que amb una dotació de 70 milions agruparà els anteriors
plans d’inversions en els ajuntaments, però amb molta més dotació global.
D’altra banda va a seguir incrementant-se la despesa en l’àrea de medi ambient amb
nous programes com el de mobilitat sostenible i altres actuacions per fer front al canvi
climàtic. També en cultura s’incrementen les dotacions, per tal de mantenir l’oferta
cultural i museística de la Diputació, i acostar als pobles menuts la possibilitat de gaudir
de les possibilitats de formació i oci que tenen els pobles més grans.
L’atenció als més desfavorits és també una prioritat d’aquest govern, què amb
col·laboració amb la Generalitat, incrementa substancialment la dotació per als serveis
socials, ja molt incrementada durant el mandat anterior.
La modernització i les noves tecnologies per a l’administració electrònica dels
ajuntaments també té un fort impuls. I també es crea un programa específic de
desenvolupament rural per tal de combatre el despoblament dels nostres pobles
d’interior.
La millora i el manteniment de les vies de comunicació de caràcter provincial, aquelles
que faciliten l’accessibilitat als nostres pobles més menuts, també continua amb una
dotació important.
I finalment el sosteniment dels centres educatius de la Diputació, les dotacions al
Patronat de Turisme, Consorci d’extinció d’incendis i l’empresa Divalterra, completen
les responsabilitats de la Diputació al servei dels ciutadans i els Ajuntament valencians.
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