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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ  
BENESTAR SOCIAL 
 
Durant els anys de governs de la dreta hem assistit a un desmantellament progressiu de 

l'Estat del Benestar i a la privatització d'instruments i entitats de servei públic que des de 

2015 estem treballant per a revertir amb un nou marc legal, un esforç financer 

considerable i amb apostes clares dels governs socialistes tant en la Generalitat com en 

la Diputació de València i en la majoria dels ajuntaments de la nostra província. 

 

Hem de ser conscients que destruir el que els socialistes construïm durant els anys en 

què vam governar en la majoria de les institucions és una acció ràpida sense cost 

econòmic aparent però amb un alt cost social, un increment considerable de la 

desigualtat i una deterioració quasi irreversible dels serveis públics al servei dels 

ciutadans. L'esforç titànic de les institucions valencianes per a revertir la situació en els 

àmbits socials i assistencials estan requerint l'aportació de recursos econòmics i humans 

que van ser exhaurits durant els governs del PP. A això, cal sumar l'esforç institucional i 

administratiu necessari per a articular un projecte integrador que abaste la totalitat de la 

nostra província, agents i sectors. 

 

Els grans reptes que estem abordant, des dels diferents governs progressistes, impliquen 

atendre qüestions com l'empobriment de la població, el seu envelliment, els efectes 

socials de la pandèmia produïda per la COVID-19, la diversitat, els fluxos migratoris i els 

hàndicaps que afecten específicament els joves i la infància. 

 

Per aquesta raó, les polítiques socialistes van dirigides especialment cap als col·lectius i 

persones més vulnerables i són imprescindibles per a garantir la igualtat d'oportunitats i 

la qualitat de vida perquè ningú es quede arrere. Polítiques que van acompanyades de 

mesures per a una justa redistribució de la riquesa que garantisca l'estat de benestar 

social (la Renda mínima o Ingrés Mínim Vital, i la Renda Valenciana d'Inclusió) i mesures 



 
 

 

 

2 

que asseguren una vida digna i que afavoreixen la inclusió social dels col·lectius més 

desfavorits. Per a això, estem impulsant iniciatives que s'estan materialitzant en un 

creixement econòmic sostingut, la garantia del manteniment del poder adquisitiu de les 

pensions i la consolidació de la reforma del mercat laboral lluitant contra la precarietat 

dels contractes i apostant per garantir salaris dignes. 

 

Les polítiques que els i les socialistes hem desenvolupat en matèria de dependència en la 

present legislatura ha suposat un gran pas, però resulta prioritari completar la xarxa de 

recursos d'atenció a persones amb discapacitat, especialment els destinats a l'atenció de 

la malaltia mental, probablement els més oblidats des de sempre, a menors i a dones 

maltractades. 

 

Per això podem estar molt satisfets de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, 

de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana. Aquesta norma promou la 

universalitat del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials garantint les condicions 

d'igualtat, equitat i justícia. Així mateix, estableix el marc perquè els serveis socials siguen 

prestats amb els criteris, requisits i estàndards òptims de qualitat, eficiència i 

accessibilitat, així com els mecanismes de planificació, col·laboració i coordinació dels 

serveis socials amb els altres sistemes i polítiques públiques, en garantia d'una atenció 

integral a la persona. La norma a més, delimita les formes de col·laboració entre les 

diferents entitats municipals i supramunicipals i la Generalitat per a garantir l'adequat 

finançament econòmic del Sistema. 

 

Són molts els avanços que s'han aconseguit en aquests últims anys, però els i les 

socialistes mirem cap al futur amb optimisme, però també valorant la realitat que vivim 

en una província on la població està envellint i les zones rurals o d'interior s'estan 

despoblant. 
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Davant aquesta situació, la nostra aposta sempre ha sigut la de garantir els mitjans 

necessaris per a ajudar les famílies a cuidar de les persones envellides, malaltes o amb 

qualsevol mena d'adversitat. Persones que necessiten una atenció i cures específiques. 

 

Els majors han sigut durant molt de temps un col·lectiu que tenia major dificultat per a 

arribar a fi de mes i sobretot aquells amb pensions més baixes que en la seua majoria 

afectava les dones. Els darrers anys, fruit de la crisi derivada de la COVID-19, són a més 

un col·lectiu que amb una xicoteta pensió estan havent de fer front a les seues necessitats 

i, en molts casos, estan ajudant als seus fills, i fins i tot als seus nets, que han perdut el 

seu lloc de treball. 

 

Molts són els avanços que s'han aconseguit en aquests últims anys, però els i les 

socialistes mirem cap al futur amb optimisme, però també valorant la realitat que vivim 

en una província on la població està envellint i les zones rurals o d'interior s'estan 

despoblant. 

 

Davant aquesta realitat és necessari avançar de manera immediata en mesures que 

s'adapten els nostres municipis i transformen la nostra societat. D'aquesta manera, 

estarem ajudant a aconseguir un envelliment actiu i l'autonomia personal, la qual cosa 

permet allunyar-nos de situacions de dependència que, d'una altra forma, es veuran més 

acusades amb el pas del temps. La solució davant aquest canvi demogràfic passa per 

plantejar fórmules i iniciatives polítiques que permeten a les persones majors romandre 

en el seu habitatge habitual o en espais que garantisquen la seua autonomia personal, 

oferint a aquelles que ho necessiten un àmbit de seguretat i qualitat d'atenció 

professional, social i sanitària. 

 

Aconseguir que l'entorn s'adapte per a satisfer les seues mancances i compensar, en la 

mesura que siga possible, les seues noves necessitats passen a ser una prioritat. És 
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necessari que els canvis demogràfics arriben també als estils de vida i de salut actuals en 

l'envelliment. 

 

De la mateixa manera, considerem un repte immediat treballar en el foment de 

l'envelliment actiu i l'autonomia personal, destinant recursos a la millora de 

l'accessibilitat, i impulsant projectes i programes que milloren la qualitat de vida de la 

gent gran, de cara al fet que puguen romandre en el seu entorn més pròxim.  

 

Per tot això, des de les institucions que governem estem contemplant criteris integradors 

i accessibles per a les persones majors i amb diversitat funcional. Es tracta d'adequar 

l'entorn urbà i eliminar barreres arquitectòniques però també, millorar altres aspectes 

com el transport, l'habitatge, la participació social, el respecte i la inclusió, comunicació i 

informació, serveis socials, salut, i oci i esplai. 

 

Des de tots els àmbits, hem de treballar en la “prevenció” fomentant l'envelliment actiu, 

saludable i participatiu. Sota aquest fi, impulsarem programes i iniciatives que consoliden 

hàbits de vida saludable per a les persones majors, que fomenten la promoció de la 

cultura i la formació al llarg de la vida i especialment que afavorisquen la participació 

activa de les persones majors en la presa de decisions tant en l'àmbit social com polític. 

Amb tot això, contribuirem a visibilitzar i fer valdre la figura de les persones majors en la 

nostra societat. 

 

A més, s'ha de treballar des dels nostres municipis i la Diputació en el desenvolupament 

del Pla Valencià d'Infraestructures de Serveis Socials (CONVIVINT) que ens ha presentat 

la Generalitat Valenciana. 
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La província de València necessita infraestructures per a poder prestar una atenció 

adequada a les nostres persones majors dependents, persones amb diversitat funcional 

i persones amb malaltia mental. Així mateix, necessitem infraestructures per a infància i 

adolescència i per a les víctimes de la violència masclista. 

 

Hem de vertebrar el nostre territori i incrementar la col·laboració institucional multinivell 

per a donar la major i millor atenció pública apostant per la cogovernança i, sobretot, 

apostant per les persones. 

 

La coordinació i implicació de totes les administracions és imprescindible per a aconseguir 

els objectius que la ciutadania ens exigeix en matèria de política social. Així mateix, 

comptar amb la participació de les associacions i entitats del sector, tal com s'està fent, 

garanteix més i millors resultats. 

 

És necessari, d'altra banda, prevaldre la qualitat en el servei en tots aquells àmbits 

d'assistència a les persones majors i dependents, com ara residències, centres de dia, 

SAD, teleassistència, etc. Serveis prestats pels Equips Socials de Base que durant aquest 

últim any s'han ampliat amb la signatura del Contracte Programa i que són el pilar 

fonamental dels Serveis Socials Municipals quant a l'atenció directa a les persones. 

 

Tots aquests assoliments han sigut gràcies als Governs Progressistes,  majoritàriament 

Socialistes, que han apostat des dels Ajuntaments, Mancomunitats, Diputació i Consell 

per posar els fonaments d'aquest nou projecte que va creixent i ha de seguir per a 

conformar la societat del Benestar per la qual tant advoquem. 
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Per tant, des del PSPV-PSOE de la PROVÍNCIA DE VALÈNCIA: 

 

 Treballarem en una planificació de l'increment del nombre de places públiques 

amb l'objectiu d'aconseguir la ràtio de la Llei de Serveis Socials Inclusius, 

mitjançant l'execució del Pla d'Infraestructures aprovat pel Consell de la 

Generalitat Valenciana.  

 

 Fomentarem la col·laboració públicoprivada en el marc de la citada llei, amb 

l'objectiu d'aconseguir una atenció òptima en tots els recursos de la nostra 

cartera de serveis.  

 

 Continuarem treballant en la implantació de polítiques que restauren els 

equilibris i compensen la pèrdua de rendes, més enllà de les contingències i 

col·lectius coberts per la Seguretat Social, a través de l'Ingrés Mínim Vital i la 

Renda Valenciana d'Inclusió. 

 

 Les i els socialistes hem de prioritzar la transició cap a una organització social de 

les cures on aquests no recaiguen de manera natural en les dones, millorant les 

condicions laborals i la remuneració de les professions vinculades a les cures, així 

com la seua formació per a augmentar la professionalització del sector i blindar la 

seua inclusió en el règim de la seguretat social, un dret recuperat pel govern 

socialista de Pedro Sánchez.  

 

 El creixement quantitatiu i qualitatiu de la nostra comunitat requereix un pacte 

intergeneracional que done confiança als i les joves i majors sobre el futur del 

sistema públic de serveis socials.  

 

 Així mateix, ens comprometem a progressar en la implementació de la LSSI 

mitjançant els pressupostos anuals de la Diputació de València i a perfeccionar el 
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nostre sistema de cogovernança, coordinació i col·laboració amb totes les 

institucions implicades, atesa l'estructura competencial, per a garantir la 

sostenibilitat de la cartera de serveis i drets de la ciutadania. 

 

 El model de creixement inclusiu que defensem des del projecte socialista aposta 

per la lluita contra la pobresa i la desigualtat, actuant sempre sota els principis 

d'universalitat, el respecte a la diversitat, la solidaritat i la personalització de 

l'atenció social, prestant especial atenció a col·lectius vulnerables com les 

persones amb diversitat funcional, persones sense llar, migrants, infància o 

víctimes de la violència de gènere.  

 

 El sistema de la Dependència atén actualment més de 114.000 persones en la 

Comunitat Valenciana. El nostre objectiu és continuar apostant per les ajudes 

municipals i de la Diputació, com l'Atenció Domiciliària o Teleassistència (en 2021 

més de 18.000 persones usuàries) en el període previ a la Resolució de la 

Dependència per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, podent oferir, 

d'aquesta manera, l'atenció que necessita la persona dependent o recurs 

alternatiu amb immediatesa.  

 

 A conseqüència de la pandèmia COVID-19 que ha afectat aquest llarg període és 

necessari un “Pla” per a ajudar a les persones que estan passant per la més 

absoluta soledat i que, encara que no necessiten cuidats són vulnerables.  

 

 Els serveis per a facilitar la conciliació familiar i sociolaboral de familiars i 

cuidadors o cuidadores són primordials en la xarxa de recursos per a l'atenció de 

persones dependents o amb malalties greus. Des del PSPV-PSOE considerem que 

hem de planificar nous “centres o programes de respir familiar” que servisquen 

de suport temporal davant circumstàncies sobrevingudes o períodes de descans.  
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 És imprescindible desenvolupar l'Estratègia Valenciana d'Envelliment Actiu i Lluita 

contra la Soledat no Desitjada, que atenga els diferents àmbits de les necessitats 

que són pròpies de les persones en funció de la seua edat.  

 

 Les i els socialistes creiem que l'edat avançada no implica dependència i per això 

hem de fomentar les capacitats intel·lectuals i físiques de les persones majors, la 

capacitat de viure en la seua pròpia llar i comunitat, cuidant el seu entorn amb 

tecnologia de suport i protegint-los de l'aïllament social.  

 

És responsabilitat dels nostres serveis socials fer ara un salt qualitatiu i quantitatiu que 

responga a la crisi de les cures i oferisca al conjunt de la població, una perspectiva creïble 

de llarga vida amb autonomia i convivència i dignitat per a les persones que 

necessiten  cures i per a les persones que els  cuiden.  

 

Correspon a les polítiques de garantia d'ingressos generar la seguretat a totes les 

persones que les seues necessitats de subsistència no es veuran compromeses. També 

és necessari facilitar al màxim l'accés a les ajudes que impulsem a través de la 

digitalització, la desburocratització i la simplificació burocràtica i administrativa. 

 

És imperatiu incloure també, en les prioritats de les polítiques de benestar, les polítiques 

públiques d'habitatge. Aquestes polítiques són un factor clau per a l'emancipació i la 

generació de projectes de vida, especialment de les persones joves.  

 

La justícia social, la igualtat i el municipalisme transformador serà una de les prioritats de 

la nova direcció dels socialistes de la Província de València.  

 

Aquest és el gran pacte social que proposem els i les socialistes.  

 


