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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ  
PARTICIPACIÓ DELS MUNICIPIS EN EL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA  
 

La pandèmia de la Covid-19 ha provocat una sacsejada extraordinària en les nostres vides, 

com també un impacte fenomenal en l'estructura de la nostra societat, sobre els seus 

pilars fonamentals: sanitari, social i econòmic. 

 

La resposta a aquesta crisi monumental no es feu esperar. Pocs dies després de la 

iniciativa de l'Organització Mundial de la Salut que determinava els efectes de la Covid-

19 d'epidèmia a pandèmia, el Govern d'Espanya declarà, el 14 de març de 2020, l'estat 

d'alarma en tot el territori nacional. 

 

Fou imprescindible en aquells moments crítics adoptar mesures extraordinàries i urgents 

en el pla sanitari enfront dels devastadors efectes de la pandèmia. Els objectius no 

podrien ser uns altres que els de salvar vides i cobrir les necessitats de l'atenció sanitària 

i sociosanitària de la població. 

 

Calgué una atenció especial a les persones més vulnerables a aquesta malaltia, evitar la 

propagació per contagis i, en conseqüència, arbitrar mesures contundents quant a les 

restriccions i limitacions de la mobilitat. 

 

Així es feu necessari posar, de manera coordinada, a la disposició de les comunitats 

autònomes i de les entitats locals els recursos econòmics i materials per a abordar la 

situació sobrevinguda i sense precedents en la nostra història recent, davant la crisi 

sanitària global. 
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Al mateix temps —i lluny de la gestió que el PP va fer respecte de la crisi de 2018— els 

poders públics aplicaren promptament un conjunt de mesures acompanyades d'una 

injecció molt considerable de recursos per al sosteniment del teixit productiu, la 

salvaguarda dels llocs de treball i assegurar les rendes de les famílies amb la finalitat de 

mitigar l'impacte social i econòmic en el context de la pandèmia sanitària i els seus efectes 

evidents. 

 

Amb tot, i inclús tenint en compte els importants recursos mobilitzats en els primers 

mesos de la crisi present, s'evidenciava la necessitat imperiosa de dotar el conjunt dels 

països de la Unió Europea (sobretot a aquells més assotats pels efectes de la crisi i que 

mostraven les seues conseqüències més greus) dels mecanismes de finançament 

suficients perquè, amb urgència, pogueren dissenyar i posar en marxa els seus respectius 

plans d'inversions i reformes estructurals. 

 

Aquest objectiu sense precedents a la Unió Europea es va formalitzar amb els denominats 

instruments comunitaris de finançament Next GenerationEU, que preveuen per a 

Espanya 140.000 milions d'euros en concepte de transferències i finançament. 

 

Arribats a aquest punt i considerant l'evolució de la pandèmia i de la consumació molt 

favorable del Pla Nacional de Vacunació, ens trobem davant un moment històric per a 

sobrepassar aquesta crisi sanitària d'efectes múltiples, de manera que reprenem la senda 

de la inversió per a recuperar el nostre potencial de creixement i desenvolupament. 

 

Això suposa encaminar-nos diligentment al compliment d'un objectiu triple: recuperar-

nos a curt termini dels efectes de la pandèmia, impulsar a mitjà termini un procés de 

transformació estructural amb reformes importants i, finalment, assentar les bases d'un 

futur desenvolupament més sostenible i resilient des del punt de vista econòmic, social, 

territorial i mediambiental. 
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A tot allò que s’ha exposat respon, sens dubte, el Pla Nacional de Recuperació, 

Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya i el disseny propi de la Generalitat per 

a la nostra Comunitat. 

 

Els socialistes i les socialistes estem convençuts que, en aquest procés de recuperació i 

transformació de país i de regió, les entitats locals han de tindre un paper protagonista, 

ja que l'espai local és el més pròxim a les persones. 

 

Per tant, en aquests moments marcats per la determinació ineludible de superació de la 

crisi sanitària, social i econòmica, la ciutadania requereix de nou respostes satisfactòries 

als seus problemes del dia a dia de la seua administració més pròxima i, per això, el PSOE 

de la província de València presenta al Congrés Provincial la Proposta de Resolució 

següent: 

 

 És necessari estimular una coordinació eficaç i eficient entre els diferents nivells 

de governança: Govern de la Nació, Generalitat Valenciana, diputacions i 

ajuntaments per a la consecució dels objectius estratègics contemplats en el Pla 

de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

 I, en conseqüència, és imprescindible promoure la participació de les entitats 

locals en la gestió dels projectes vinculats al Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència relacionades i vinculades a les seues àrees de competència, ja que per 

a garantir-ne l'èxit es requereix el compromís de les corporacions locals i la 

implicació total de tots els nostres alcaldes i alcaldesses, car aquesta actuació, 

estar al servici dels seus veïns i veïnes, és el vertader senyal d'identitat dels 

governs socialistes 


