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RESOLUCIÓ PSPV-PSOE PROVINCIA DE VALÈNCIA 
COMITÉ PROVINCIAL 18 JUNY 2021 

REIVINDICACIÓ I SUPORT DELS GOVERNS PROGRESSISTES 

 
 

L'any 2015 es va posar fi a un període negre provocat per la crisi financera que 
va suposar que la major part de les institucions democràtiques de la Comunitat 
Valenciana i d'Espanya foren governades per la dreta. En definitiva, el 13 de juny 
de 2015 va suposar que 119 companys/es socialistes accediren a les alcaldies 
dels seus municipis eixe dia, recuperant un poder municipal que, en molts casos, 
ostentava fins a eixe moment la dreta valenciana i com a consequéncia d’aquesta 
major presencia progresista a les institucions les Diputacions de València i 
Castelló passaren a estar presidides pel PSPV-PSOE.  
 

Al seu torn en l'àmbit autonòmic el 2015 suposava la fi de 20 anys de govern 

del Partit Popular en la Generalitat, sent Ximo Puig sent elegit President de la 

Generalitat, la qual cosa ha suposat un canvi fonamental per a la vida de milers 

de valencians i valencianes. 

 
Els valencians i valencianes hem vist els últims 6 anys que, el Consell de la 

Generalitat Valenciana encapçalat per Ximo Puig, aconseguia fites tan 
importants, fins a l’inici de la pandèmia, com la baixada de l’atur en un 24 %, que 
les exportacions pujaren un 30 % i un creixement del turisme del 54 %, això pel 
que fa a l’aspecte econòmic. En l’àmbit sanitari 80.000 persones recuperaren el 
dret a la sanitat universal, a un milió i mig de valencians i valencianes se’ls va 
llevar el copagament farmacèutic i la inversió diària en Sanitat era 3 milions i mig 
d’euros superior que amb els governs anteriors. En l’àmbit educatiu la plantilla 
docent pujà un 20 %, les places de 0 a 3 anys augmentaren un 21 %, les beques 
universitàries es van duplicar. Per últim, en polítiques socials els beneficiaris per 
la Dependència passaren de 40.000 a 98.000 persones; la Renda Valenciana 
d’Inclusió va multiplicar per 8 la quantia anterior; i La Taxa de Risc de Pobresa es 
va reduir el doble que a Espanya. 
 

Tanmateix els ajuntaments de la província de València i la Diputació han segut 
peça fonamental en la reconstrucció social de la ciutadania valenciana, volcant 
tots els seus recursos i capacitats en una recuperació justa, fent de la proximitat 
un valor que es va vore refrendat i augmentat en les eleccions municipals de 
2019.  
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Així doncs, el PSPV-PSOE la força més votada a Espanya i a la Comunitat 
Valenciana, a les elecciones de 2109. Un reconeixement que va aumentar el 
nombre de corporacions locals encapçalades per companyes i companys 
socialistes i incrementà de forma exponencial la representativitat a les 
Diputacions provincials del PSPV-PSOE. 

 
Malauradament, aquesta legislatura s’inicia a 2020 amb la pitjor crisi sanitària, 

econòmica i social del segle. Una crisi que els i les socialistes hem afrontat amb 
un model de responsabilitat i protecció social que ha permès protegir milers de 
vides i dels seus projectes vitals. És per això que els indicadors pronostiquen un 
creixement econòmic superior d’Espanya que la resta de la zona euro, a banda 
de ser la gestió valenciana de la crisi sanitària un exemple en l'àmbit europeu. 
 

Pel que s'ha exposat, se sotmet a la deliberació, debat i votació del comité 
provincial del PSPV-PSOE de la Província de València, les següents 
RESOLUCIONS: 
 
 

PRIMERA. El Comité Provincial reconeix i dona tot el suport a les accions que 
des de la Generalitat Valenciana, la Diputació i els ajuntaments progressistes de 
la província de València s'estan portant a terme per accelerar i optimitzar la 
recuperació social, econòmica, institucional i territorial, en el camí de situar el 
nostre país a l’avantguarda d’Europa econòmicament avançada dins la via de la 
recuperació. 

 

SEGONA. Manifestem el nostre suport al Govern de la Generalitat, Diputació i 
Ajuntaments especialment als companys en la seua aposta pel diàleg i l'entesa 
entre totes les forces polítiques, ciutadanes i socials com a principals ferramentes 
per fer front als diferents reptes socials, econòmics i territorials. 
 

TERCERA. Expressem el nostre reconeixement del Govern socialista 
d'Espanya en la gestió de la crisi sanitària, econòmica, laboral i soci-al derivada 
de la pandèmia de la COVID-19, on tots els esforços han estat destinats a 
combatre-la amb la màxima de que ningú es quede enrere, amb un èxit evident i 
indiscutible. 
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QUARTA. Fer arribar la present resolució a les executives locals, provincial, 
nacional i federal del partit socialista perquè estiguen informades i actuen en 
conseqüència. 

 
 

A Almussafes, a 18 de juny de 2021 
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