
Manifest de posicionament dels governs locals 
intermedis en el desplegament dels fons Next 
Generation EU 

La Unió Europea ha realitzat un acte històric de solidaritat a través de l’impuls d’un “Pla de 
recuperació per a Europa”, que lidera el camí cap a la sortida de la crisi econòmica i social 
derivada de la COVID-19 i, al mateix temps, assenta les bases per una Europa moderna i 
més sostenible. El pressupost a llarg termini de la UE, juntament amb el Next Generation 
UE, avui són una realitat que ofereix una resposta valenta als importants reptes que tenim 
al davant. Per aquesta raó, considerem que l’ambició, la generositat i la rapidesa de la 
resposta comunitària, ara ha de venir acompanyada per una acció dels estats membres 
que la propagui en el conjunt dels seus pobles i ciutats, amb la finalitat d’enfortir el vincle 
entre la construcció europea i un federalisme de proximitat, en el qual els governs locals 
hi tinguem un paper central. 

En primer lloc, perquè les prioritats que ha definit la pròpia Comissió Europea en àmbits 
com l’eficiència energètica dels edificis, la sostenibilitat del transport públic, les infraes-
tructures verdes, l’extensió de la fibra òptica i la banda ampla ràpida al conjunt del territori 
o la digitalització de serveis i del teixit productiu interpel·len directament els governs locals 
en l’exercici legítim de les seves competències. Són àmbits en els quals els governs lo-
cals tenim una llarga tradició de treball, una visió de futur compartida a través de l’Agenda 
Urbana Europea i una capacitat per dissenyar polítiques integrals, que resulta imprescin-
dible per garantir el valor afegit dels fons extraordinaris. 

Els governs locals tenen un paper central a l’hora de vincular l’aposta per l’eficiència 
energètica d’edificis i habitatges amb estratègies de regeneració urbana d’última gene-
ració; a l’hora d’acompanyar les grans inversions en transport públic amb solucions de 
micro-mobilitat que incideixin en els hàbits de la ciutadania; o a l’hora d’estimular que la 
digitalització del teixit productiu es realitzi, paral·lelament, a l’enfortiment de les capacitats 
tecnològiques dels treballadors i treballadores. Sense la participació dels governs locals a 
l’hora de convertir les prioritats de la Comissió Europea i dels plans estatals per a la recu-
peració en estratègies adaptades a la realitat de cada territori a partir d’enfocaments in-
tegrals, la capacitat transformadora dels fons europeus pot veure’s clarament debilitada. 

La veu dels ajuntaments s’ha de fer sentir amb força en aquest terreny i, acompanyant  
la veu dels ajuntaments, la veu dels governs locals intermedis o de segon nivell, que tre-
ballem per tal que l’acció municipal sigui sòlida i equilibrada a partir d’una perspectiva 
territorial més àmplia, que resulta decisiva per desplegar estratègies de desenvolupament 
urbà o rural intel·ligent amb un efecte multiplicador dels fons.  

CAT



En segon lloc, perquè l’ambició dels plans per a la recuperació, la transformació i la re-
siliència dels estats membres de la Unió Europea es pot veure hipotecada si no s’acon-
segueix garantir la legitimitat de les reformes estructurals que se’n derivaran. L’esforç 
inversor ha de poder ser percebut per la ciutadania com un element clau per millorar les 
seves condicions de vida, en un moment en el qual la crisi derivada de la COVID-19 s’ha 
acarnissat amb els col·lectius més vulnerables, accentuant una fractura social de caràcter 
netament urbà que no ha parat de créixer des de l’any 2008, o la fractura territorial que 
condueix a l’emergència de territoris rurals  sovint mancats d’oportunitats, que avança 
imparable davant el procés d’integració urbana que vivim. La intensitat d’aquesta doble 
fractura social i territorial és diferent a cada estat de la UE i, dins de cada estat, els territo-
ris també son diversos, però els governs locals intermedis, des del coneixement i la visió 
d’abast territorial ampli, estan a la primera línia a l’hora d’abordar aquesta doble fractura 
arreu del continent i, per aquesta raó, considerem que l’aposta per la cohesió és un repte 
que no es pot eludir. 

Els governs locals europeus tenen les estratègies, les capacitats operatives i el coneixe-
ment del territori i de la ciutadania, que resulta essencial per abordar aquest doble repte 
relacionat amb l’eficàcia i la legitimitat del “Pla de recuperació per a Europa”, així com 
dels plans impulsats pels estats membres de la Unió Europea i, per aquesta raó, els sota-
signats, com a representants de governs locals intermedis dels nostres respectius països, 
demanem: 
 

1. Que la Unió Europea i els seus estats membres reconeguin als governs 
locals, i en especial als governs locals intermedis, com a aliats estratègics 
en el desplegament dels fons i les iniciatives lligades a la recuperació, la 
transformació i la resiliència i, en concret, en el desplegament dels fons 
NGEU (i dels que s’impulsin en el marc del nou pressupost plurianual de la 
UE), per tal que ningú, ni cap territori ni cap govern local, quedi enrere.  

2. Que els estats membres garanteixin una dotació dels fons de nova ge-
neració per a la recuperació, la transformació i la resiliència adreçada als 
governs locals, que faci possible l’impuls d’una nova generació de políti-
ques i estratègies locals, integrades i innovadores seguint les premisses de 
l’Agenda Urbana Europea i de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per 
a un desenvolupament sostenible, amb la finalitat de garantir els drets, la 
seguretat i les oportunitats dels territoris i de la ciutadania ara i en el futur.

3. I, per últim, que els estats membres garanteixin l’establiment de mecanis-
mes efectius i permanents de diàleg amb els ajuntaments i els governs lo-
cals intermedis dels seus respectius països, per tal que puguin incidir en la 
planificació, l’execució i  el seguiment dels respectius “Plans de recupera-
ció”, a través de l’impuls de nous mecanismes de governança compartida. 
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