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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ  
EUROMUNICIPALISME I L’EUROPA DE LES 
OPORTUNITATS 
 
El Partit Socialista Obrer Espanyol ha abanderat des dels seus inicis una aposta ferma per 

un europeisme integrador. Un europeisme que neix des de les persones, els municipis i 

les regions i construeix una Europa diversa i solidària. 

 

La Unió Europea és la institució que més afecta la vida de les persones, pese a 

l'europeisme que sempre hem abanderat i que Espanya sempre ha liderat. Molts dels 

nostres ciutadans i veïns encara no entenen la seua importància. L'any passat 2021, més 

del 50% de totes les normatives que van entrar en vigor i van afectar la vida dels nostres 

veïns i veïnes provenia d'Europa; d'aquesta manera es va deixar menys de la meitat de 

normatives i legislacions que provingueren de l'Estat, Comunitats Autònomes i municipis. 

A més, l'any passat, gran part del pressupost de l'Estat, de les Comunitats Autònomes i 

dels municipis, provenien de Fons Europeus. Per aquestes raons és necessari una 

organització interna i la creació d'una figura que faça costat al partit i als nostres 

responsables polítics (alcaldes i regidors) i els ajude a conéixer i actuar enfront de les 

necessitats i les oportunitats. 

 

Europa ha canviat molt en els últims anys, en el passat, les seues institucions no han 

abrigallat ni respost als municipis i a les persones amb el mateix afany que aquestes li han 

demostrat a Europa. A més, la gestió de les crisis anteriors, retallant la despesa i apostant 

per l'austeritat, no feien costat a construir una millor societat per a les persones. 

 

Des de l'inici del nou cicle en 2019, després de les eleccions al Parlament Europeu i amb 

un ampli canvi en les direccions de la Comissió Europea, l'òrgan executiu de la nostra 

unió, la Unió Europea, ha canviat la forma en la qual vol enfrontar-se als reptes. 
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Les noves polítiques europees entenen que la Unió Europea es construeix per i per als 

ciutadans, amb un enfocament que va orientat des de baix cap amunt i una resposta en 

sentit oposat, de dalt cap avall. Aquest canvi de metodologia de construcció de la Unió 

Europea es contempla en el nou "leitmotiv" de les seues polítiques no deixar a ningú 

enrere "Left nobody behind". 

 

Aquest punt de vista més integrador vol conjuminar i fer costat a cada baula de la cadena 

social. Farà costat a formar una Unió Europea més pròxima als ciutadans on els municipis 

cobraran importància. L'euromunicipalisme és un corrent bidireccional que aposta per 

construir una Europa des dels municipis i que l'acosta als veïns. 

 

Des del PSPV de la província de València hem de liderar aquest corrent. A pesar que 

l'actual crisi per la pandèmia del coronavirus s'està gestionant de moltes maneres al 

voltant del món, la Unió Europea ha decidit posar mecanismes per a fer costat a cada 

país, regió, empresa i ciutadà de la integrant d'aquesta. 

 

Espanya és perceptora de fons estructurals a través del Marc Financer Pluriennal de la 

Unió Europea, a més dels fons de recuperació Next Generation. Aquests fons es poden 

utilitzar per a progressar en uns certs objectius que té el PSOE mitjançant finançament 

de la Unió Europea, ja que busquen una fi comuna, avançar a l'uníson sense deixar a ningú 

en el camí. 
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LES SIS PRIORITATS DE LA COMISSIÓ EUROPEA PER A 2019-2024 SON: 

 

Un Pacte Verd Europeu: Europa pretén ser el primer continent climàticament neutre 

convertint-se en una economia moderna i eficient en l'ús dels recursos. 

 

Una Europa Adaptada a l'Era Digital: L'estratègia digital de la Unió Europea capacitarà a 

les persones amb una nova generació de tecnologies. 

 

Una economia al servei de les persones: La Unió Europea ha de crear un entorn d'inversió 

més atractiu i un creixement que cree ocupacions de qualitat, especialment per als joves 

i les petites empreses. 

 

Una Europa més forta en el món: La Unió Europea reforçarà la seua veu en el món 

defensant el multilateralisme i un ordre mundial basat en normes. 

 

Promoció de la nostra manera de vida europea: Europa ha de protegir l'estat de dret si vol 

defensar la justícia i els valors fonamentals de la Unió Europea. 

 

Un nou impuls a la democràcia europea: Hem de donar més veu als europeus i protegir la 

nostra democràcia enfront d'ingerències externes, com la desinformació i els missatges 

d'incitació a l'odi en línia. 

 

Actualment, la Unió Europea compta amb un pla de recuperació per a Europa, el 

pressupost a llarg termini de la Unió Europea, juntament amb NextGenerationEU serà el 

paquet més gran d'estímul mai finançat a Europa. Un total de 2,018 bilions d'euros a 

preus corrents ajudaran a reconstruir l'Europa posterior a la COVID-19. 
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Aquest pla de recuperació s'emmarca dins de l'Estratègia Valenciana de Recuperació en 

el decret 162/2021, on es creen i es regulen els òrgans de governança de l'estratègia 

valenciana per a la recuperació i de la gestió dels fons Next Generation. 

 

La proposta d'Estratègia Valenciana per a la Recuperació ha de definir els seus objectius 

reconeixent les febleses anteriors a la pandèmia i combatre-les. Per això, un dels pilars 

del pla ha de ser augmentar l'esforç inversor en els actius materials i immaterials que ens 

poden fer més productius. Com subratlla la Unió Europea, això exigeix seleccionar bé les 

inversions i acompanyar-les amb reformes estructurals que fomenten una modernització 

del teixit productiu i del sector públic. Aquesta modernització ha de secundar-se en la 

digitalització i la resta de tecnologies disponibles per a transformar la pràctica totalitat de 

les activitats, tant econòmiques com socials, tant públiques com privades. 

 

Una altra gran palanca transformadora ha de ser la transició ecològica de la producció i 

el consum, que la UE vol liderar en l'àmbit mundial per a conjurar les amenaces per al 

planeta que es derivarien de no atendre els riscos del canvi climàtic. 

 

Dedicar a aquest objectiu un volum molt important de recursos ha d'impulsar la 

modernització de molts sectors i el desenvolupament d'altres nous, relacionats amb 

l'economia circular. La Comunitat Valenciana pot i ha de participar d'aquestes 

oportunitats, adaptant-les a la problemàtica que la sostenibilitat presenta en el seu 

territori. 

 

El Mecanisme de Recuperació i Resiliència és l'element central del NextGenerationEU, 

amb 723.800 milions d'euros en préstecs i subvencions disponibles per a donar suport a 

les reformes i inversions empreses pels països de la Unió Europea. L'objectiu és mitigar 

l'impacte econòmic i social de la pandèmia de coronavirus, així com fer que les economies 

i societats europees siguen més sostenibles i resilients i que estiguen millor preparades 
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per als reptes i les oportunitats de la transició ecològica i digital. Els Estats membres estan 

treballant en els seus plans de recuperació i resiliència per a accedir als fons en el marc 

del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

 

El NextGenerationEU també inclou 50.600 milions d'euros per a l'Ajuda a la Recuperació 

per a la Cohesió i els Territoris d'Europa (REACT-UE). Es tracta d'una nova iniciativa que 

continua i amplia les mesures de resposta i reparació de crisis aplicades a través de la 

Iniciativa d'Inversió en Resposta al Coronavirus i la Iniciativa d'Inversió en Resposta al 

Coronavirus Plus. Contribuirà a una recuperació ecològica, digital i resilient de 

l'economia. Els fons es posaran a disposició: del Fons Europeu de Desenvolupament 

Regional (FEDER), del Fons Social Europeu (FSE), del Fons d'Ajuda Europea per a les 

Persones Més Desfavorides (FEAD) 

 

Aquestes mesures inclouen oportunitats que és necessari conéixer per a poder tant 

utilitzar-les com aplicar-les en el benestar dels nostres municipis. És necessari acostar els 

processos legislatius, les oportunitats i els Fons Europeus de manera adequada. Durant 

el 2020 es van aprovar els nous marcs jurídics i econòmics europeus amb el pla septennal, 

i que en 2021 es van començar a implementar. Aquests plans inclouen reformes 

legislatives per a avançar cap a una Europa més sostenible, digital, autònoma i dels 

ciutadans amb pressupostos molt enfocats cap a aquests quatre pilars. Aquests 

pressupostos de més d'un Bilió d'euros per a tota la Unió Europea inclouen entre altres: 

els tradicionals Fons de concurrència competitiva, gestionats per la Comissió Europea i 

les seues agències amb diferents temàtiques (Horitzó Europa, Erasmus, CEF, AMF, 

INTERREG, Fons de seguretat...,), els Fons Estructurals europeus (FEDER, FEADER, Fons 

marítim, fons social europeu i Fons de Cohesió) i a més inclouen com a novetat els Fons 

Europeus dissenyats per a reforçar les nostres economies, societats i municipis i secundar 

contra la crisi del coronavirus. Els fons REACT-EU i Fons Next Generation. 

 



 
 

 

6 

 

 

 

Tots aquests fons, des dels tradicionals, així com els fons de concurrència competitiva o 

els fons estructurals, fins als nous fons Next Generation o React-*eu (per a traçar una 

nova economia post-COVID), són una gran font d'oportunitats per als municipis 

valencians. 

 

És necessari comprendre bé l'articulació i enfocament de cadascun d'aquests fons, i quins 

són els que millor s'adapten a les necessitats dels nostres municipis. Des dels que 

promouen projectes de cooperació internacionals per a accions d'innovació, fins a aquells 

dissenyats per a escometre inversions i desenvolupar accions específiques com el Fons 

Next Generation EU articulat a Espanya, amb el España Puede. Aquest pla inclou dins de 

les seues diferents accions palanca, convocatòries específiques per als diferents 

municipis. Donant suport a accions per a desplegar noves tecnologies en entorns rurals 

o projectes de sostenibilitat i economia circular a les ciutats. 

 

Una vegada conegudes les oportunitats que ofereix la Unió Europea per a finançar 

projectes nacionals en cada país membre, es necessita dur a terme un pla d'actuació per 

a la captació i correcta gestió dels fons que es reben des d'Europa. No sols per a fer una 

correcta gestió dels Fons del Next Generation, sinó de ser capaços de presentar i 

gestionar projectes en el Marc Financer Pluriennal 2021-2027. 

 

El fet de participar en Projectes Europeus no sols permet finançar iniciatives, sinó que 

generen innovació, transferència de coneixements, participació ciutadana, 

conscienciació social i valor social. 

 

A pesar que la captació de fons és una oportunitat per al creixement dels municipis, és 

essencial orientar els recursos administratius necessaris per a fer una correcta 

organització i gestió d'aquests. 
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El finançament procedent de la Unió Europea permet tenir un alineament polític amb 

Europa, enfortir els objectius del municipi i millorar l'administració local, fomentar la 

innovació, premiar el talent i crear llocs de treball. 

 

Un Projecte Europeu depén de diferents fases, per la qual cosa es requereix un nivell de 

coneixement a l'hora de tramitar, gestionar i dirigir els mateixos. 

 

Per a la correcta gestió d'aquests Fons fa falta entendre la importància de la governança 

multinivell, i amb ella la creació dels partenariats. Cal destacar la importància que té el 

sector públic instrumental en aquests casos, i amb això, la importància de fomentar la 

col·laboració publicoprivada. 

 

La governança multinivell permet a les autoritats públiques combinar les seues 

experiències per a un millor resultat del procés de planificació. 

 

Les autoritats regionals poden col·laborar amb les nacionals, són capaces de proporcionar 

suport tècnic, financer o tots dos, i poden coordinar el procés de planificació. Així com les 

autoritats locals i les comunitats locals poden col·laborar i oferir els seus coneixements 

per a determinar quina possibilitat d'èxit tenen els plans que estiguen sent elaborats. 

 

Tota aquesta complexa informació necessita intermediaris per a arribar als nostres líders 

locals i, per tant, a la ciutadania com al desenvolupament legislatiu. Pel que resulta 

necessari una figura experta que puga transmetre les millors eines i oportunitats perquè 

els municipis valencians lideren l’euromunicipalisme i capten les millors oportunitats 

europees per a les nostres localitats i ciutadans. 

 

A més de tot això, no es pot oblidar que per a avançar fa falta innovar perquè la innovació 

és necessària per si sola per al continu desenvolupament del teixit productiu i social. Però 
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la innovació, entesa com la i petita de la R+D+i, és l'eix sobre el qual han de pivotar les 

polítiques públiques de desenvolupament, creixement i sostenibilitat futura. Per a això, 

hem d’incrementar els processos de recerca analítica i aplicada i el seu posterior 

desenvolupament comercial vinculant-la a les necessitats concretes del teixit empresarial 

i de la societat valenciana. Per això, és necessari fer un esforç per a incrementar la 

inversió pública autonòmica en R+D tant en les parts dirigides al conjunt de les nostres 

universitats com a la seua necessària relació amb el sector públic local i privat. 

 

Innovar de manera sistemàtica per a i des del territori aportarà una sèrie d'avantatges 

diferencials i beneficis a aquelles entitats públiques i privades que se sumen al repte i 

configuren nous espais de treballs físics i organitzacionals. Entre altres, adquisició de nous 

coneixements i noves capacitats, major grau de diferenciació, visibilitat i suport, 

increment de la capacitat d'atreure talent i recursos, millora de l'ecosistema innovador 

generador d'activitat i millora de les opcions de captació de finançament en entorns 

competitius. 

 

La participació activa dels actors locals requereix el disseny d'una metodologia 

permanent de participació multinivell, des d'una visió del desenvolupament territorial 

integral (és a dir plantejat per a tot el territori); integrat (que entén el territori com un tot 

indivisible i que ha d'ajustar-se a les necessitats i requeriments del mateix); i, integrador 

(ja que ha de tenir en compte tots els agents socials amb presència en el territori). No es 

pot plantejar una estratègia innovadora per a la millora del context econòmic i productiu 

d'un determinat territori sense tenir en compte la seua variable social. 

 

 

 

Els socialistes de la província de València impulsarem la creació de secretaries d'assumptes 

europeus tant en l'executiva provincial, així com en les executives comarcals i locals. 
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a. Per a fomentar l'euromunicipalisme 

b. Per a fomentar un nou marc legislatiu que faça costat als municipis valencians 

a acostar-se a les oportunitats europees, fons, projectes, legislació i altres 

oportunitats. 

 

1) Creació de l'AULA DE FORMACIÓ EUROPEA "Manuel Marin". Per a oferir una 

formació en matèria d'Europa, tant de fons com projectes, dirigida a les entitats 

involucrades, i també en reglaments. 

2) Els socialistes de la província de València fomentarem la GOVERNANÇA 

MULTINIVELL i millorar la governança interinstitucional. 

3) Impulsarem els PARTENARIATS i els CONSORCIS, mitjançant la participació en 

xarxes de la Unió Europea per a compartir experiència i coneixement. 

4) Fomentarem un MARC REGULATIU MUNICIPAL que secunde traslladar les 

oportunitats europees al territori, al teixit empresarial i als nostres veïns i veïnes 

i teixit associatiu, traçant un euromunicipalisme bidireccional, des de i cap a 

Europa. 

5) Impulsarem des dels Municipis, Mancomunitats i Diputació, la creació d'OFICINES 

MANCOMUNADES de Projectes Europeus, per a la correcta gestió i coordinació 

dels projectes, com també dels partenariats i consorcis. 

6) Impulsarem la REGIDORIA de FONS EUROPEUS als ajuntaments on governen els 

socialistes. 

7) Impulsarem la creació d'una ORGANITZACIÓ SECTORIAL de fons Europeus dins del 

PSPV de la província de València. 

 

OPORTUNITATS EUROPEES PER A la INNOVACIÓ I L'EMPRENEDORIA A la PROVÍNCIA DE 

VALÈNCIA 
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8) Aprofitar els fons Next Generation per a fomentar la DIGITALITZACIÓ i la 

INNOVACIÓ en les PIMES de la Província de València, com també la resta de les 

ajudes dels diferents Fons Europeus que existeixen per a això. 

9) Potenciarem el DESENVOLUPAMENT DE LA INTEL·LIGÈNCIA COMPETITIVA (IC) amb 

el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, com a eina d'anàlisi de la 

informació territorial en els processos que permeten compartir i visibilitzar el 

coneixement dels actors en la presa de decisions presents i futures orientades a 

la millora, sostenibilitat i competitivitat innovadora d'un territori. 

10) Impulsarem la creació de l'OBSERVATORI D'INNOVACIÓ TERRITORIAL amb el 

propòsit de detectar i transferir bones pràctiques territorials (locals i/o d'àmbit 

supramunicipal) en matèria d'innovació, en qualsevol de les seues facetes (social, 

econòmica, tecnològica, organitzativa, etc.) que haja contribuït de manera clara i 

mesurable (indicadors i avaluació) a millorar el desenvolupament socioeconòmic 

en el seu àmbit d'aplicació. 

11) Establirem PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ I CONCERTACIÓ TERRITORIAL, 

reglamentats i de caràcter permanent, entre els principals actors públics i privats, 

a fi de definir les necessitats i expectatives concretes d'un territori partint de les 

potencialitats i singularitats pròpies que els permeta competir amb avantatge 

diferencial, innovadora i sostenible en un entorn cada vegada més complex. 

12) Fomentarem la creació en l’àmbitl comarcal de "GRUPS ESTRATÈGICS DE COHESIÓ 

I DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL INNOVADOR" amb els Fons Europeus 

existents per a tal fi, per a així definir, planificar, consensuar, gestionar i avaluar 

propostes i activitats concretes i innovadores susceptibles de ser cofinançades i 

participats per ens públics i/o privats de caràcter provincial, regional, estatal o 

europeu. 

 

LES OPORTUNITATS EUROPEES CAP A UNA TRANSICIÓ SOCIAL I ECOLÒGICAMENT JUSTA, 

COMPETITIVA I NEUTRA CLIMÀTICAMENT 
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13) INCENTIVAREM EL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DEL PACTE VERD EUROPEU que 

estableix un pla per a aquest canvi transformador. Implementant els pilars de 

l'economia del demà amb estratègies històriques sobre biodiversitat, economia 

circular, contaminació zero, mobilitat sostenible i intel·ligent, onada de renovació, 

aliments sostenibles, hidrogen, bateries, energia renovable marina i moltes altres. 

14) Aquesta estratègia EUROMUNICIPALISTA propiciarà l'ACCÉS ALS FONS ASSIGNATS 

PER LA UE, AMB RECURSOS SENSE PRECEDENTS PER A DONAR SUPORT A LA 

TRANSICIÓ ecològica i climàtica, ja siga a través del Pla de Recuperació de la UE, 

NextGenerationEU, Fons FEDER, Fons Social o dels programes del marc financer 

pluriennal 2021-2027, per a fer realitat el canvi transformador necessari en tota 

la nostra economia, la nostra societat i la nostra indústria. 

15) Les àrees urbanes conformen aglomeracions amb continuïtat urbanística entre 

poblacions limítrofes, així com l'"Àrea Metropolitana de València". Per a una 

transició ecològica i climàtica, és necessari desenvolupar-se des de plans 

mancomunats intermunicipals i/o metropolitans, per això es fa necessari un 

Observatori que impulse PLANS COORDINATS DE DESENVOLUPAMENT 

SOSTENIBLE I TRANSICIÓ ECOLÒGICA EN LES ÀREES CONURBANES I 

METROPOLITANES. 

16) La Diputació de València coordina el Pacte d'Alcaldies Pel Clima d'Europa, és 

moment d'augmentar les seues ajudes als municipis per a l'acompanyament en la 

posada en marxa de les seues PAUS (Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible), així 

com implementar una OFICINA PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I CLIMÀTICA PER 

LA DIPUTACIÓ, que aporte solucions i mesures que puguen implantar els 

ajuntaments: 

● Iniciatives per a frenar el canvi climàtic i els seus efectes, treballant també 

en l'adaptació 
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● Donar suport tècnic als Governs Locals perquè aconseguisquen els seus 

objectius de mitigació i adaptació al canvi climàtic 

● Promocionar les actuacions en canvi climàtic dels Governs Locals 

● Col·laborar en projectes conjunts amb els municipis 

● Actuar com a fòrum d'intercanvi d'experiències 

● Desenvolupar accions d'informació i sensibilització. 

17. És IMPRESCINDIBLE ACTUAR DAVANT ELS EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC i per a això 

impulsarem des de tots els àmbits territorials i governamentals, processos que actuen 

des de diferents línies d'estratègiques: 

● Desenvolupament Urbà Sostenible 

○ Rehabilitació urbana i natural del municipi. 

○ Rehabilitació climàtica dels habitatges. 

○ Urbanisme amb solucions basades en la naturalesa. 

● Eficiència energètica 

○ Optimització energètica en edificis i instal·lacions municipals. 

Millora en l'Enllumenat Públic. Habitatges eficients 

● Mobilitat sostenible 

○ Plans de Mobilitat Sostenible. Optimització del transport públic i 

els serveis municipals. Reordenació del trànsit. Promoció i ús de la 

bicicleta i el transport a peu. Conversió en zona de vianants i zones 

de convivència. 

● Embornals de CO₂ 

○ Gestió d'espais verds municipals. Reforestació. Restauració i 

conservació. 

● Transició Energètica i foment del consum d'energies renovables 

○ Producció d'energia renovable. Impuls de les comunitats 

energètiques. Energia renovable per a calefacció i refrigeració. 

● Economia circular 
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○ Economia i comerç de proximitat. 

○ Valor energètic i segona oportunitat de reutilització o reciclatge 

dels residus. Cicle integral de l'Aigua 

● Comunicació i sensibilització pel clima i el medi ambient 

○ Línia estratègica transversal 

18. La necessitat de crear un BANC DE BONES PRÀCTIQUES PER A la TRANSICIÓ ECOLÒGICA 

I PEL CLIMA, on tenir exemples clars que potencien un veritable efecte multiplicador i es 

difonga la necessitat d'actuar amb major coneixement de les diferents possibilitats i 

iniciatives. 

19. Una aposta clara per l'EDUCACIÓ AMBIENTAL amb la creació d'una ESCOLA CLIMÀTICA 

que s'encarregue de la formació de formadors i del desenvolupament d'un Pla Estratègic 

L'objectiu és que l'educació ambiental arribe a tots els municipis i a la ciutadania. La 

sensibilització, la ecoeducació i la conscienciació ciutadana, es fa indispensable per a 

complir amb els propòsits climàtics i mediambientals. 


