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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ  
FINANÇAMENT MUNICIPAL I SUPORT AL FONS DE 
COOPERACIÓ MUNICIPAL COM A INSTRUMENT 
D’AUTONOMIA MUNICIPAL 
 
En aquests moments de superació de la greu crisi pandèmica que travessem, la política 

municipal adquireix una rellevància extraordinària amb vista al futur. S'obri un temps nou 

per als governs locals orientat a l'avanç, al canvi i a la transformació dels nostres pobles i 

ciutats i amb el qual, com a socialistes, estem fermament compromesos.  

 

Després de més de quaranta anys de la constitució de les primeres corporacions locals 

democràtiques, podem mostrar amb satisfacció la nostra concepció del municipalisme 

que ha reportat experiències molt solvents sobre què ha de ser la governança local al 

servici i defensa dels interessos i les demandes de les persones. En aquest sentit, sempre 

hem entés que les entitats locals com a administracions més pròximes a les persones han 

de tindre els recursos suficients per al desenvolupament de les seues funcions.  

 

En 2021 la Generalitat Valenciana ha aprovat la LLEI 5/2021, de 5 de novembre, de la 

Generalitat, reguladora del Fons de Cooperació Municipal dels Municipis i Entitats Locals 

Menors de la Comunitat Valenciana. 

 

Els principis sobre els quals s'assenten aquest fons són els d'objectivitat, transparència, 

publicitat i equitat i constitueixen un factor d'articulació, equilibri i cohesió territorial. Un 

dels beneficis principals del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, i 

que atén algunes de les principals necessitats i demandes dels ajuntaments, és que la 

naturalesa d'aquestes ajudes és incondicionada i no finalista; és a dir, els municipis 

tindran autonomia i llibertat per a la inversió d'aquests fons en allò que consideren 

prioritari. 
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Per tot allò que s'ha exposat, proposem a l'IV Congrés Provincial la Proposta de Resolució 

següent:  

 

 Els socialistes i les socialistes defensem que resulta necessari que l'Estat 

modifique el sistema de finançament local en tot el conjunt, tenint en compte que 

comparteix el seu finançament amb l’Estat mateix i el de les comunitats 

autònomes.  

 

 Entenem que el Govern d'Espanya ha de complir l'informe elaborat per la 

Comissió d'Experts per a la revisió del model de finançament local.  

 

 És necessari avançar en el model que defineix el Fons de Cooperació Municipal 

com el preveu la Llei 5/2021, que és pioner en la nostra Comunitat de 

transferències incondicionades. Aquest model genera seguretat financera, 

autonomia política als municipis i menors tràmits administratius.  

 

 Un model que s'estableix sobre la cooperació i coordinació de la Generalitat i les 

diputacions provincials, que amb la base de la cogovernança optimitze els 

recursos públics de tots, en aquest cas per a complir millor els objectius del sector 

local valencià. 

 

 Sent això així, és imperatiu que el Govern d'Espanya substituïsca els mecanismes 

de transferències actuals (PEU) per unes altres purament d'anivellament i que 

suprimisca les participacions territorialitzades en l'IRPF, l’IVA i els impostos 

especials que tenen les grans ciutats. 

 


