LA FVMP ES REUNEIX AMB L'AGÈNCIA DE SEGURETAT PER
AUGMENTAR LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE FORMACIÓ LOCAL
Eva Sanchis, vicesecretària de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies,
s'ha reunit amb el director general de l'agencia de seguretat i resposta a les
emergències, Jose Maria Angel amb l'objectiu de tractar temes al voltant de la
formació de la polícia local a les diferents pobles i ciutats del territori valencià.
Des del departament de formació de la FVMP s'ha transmés a José Maria Ángel
la seua intenció de cercar fórmules de col·laboració complementaries per a
millorar la formació dels diferents cosos de política local als ajuntaments
valencians. Des d'ambdues entitats han coincidit en la importància d'estretar
sinèrgies per millorar l'eficàcia alhora que evitar duplicitat d'esforços.
Des d'ambdues parts també s'ha coincidit en apostar en matèries de formació
relacionades en la xenofòbia, violència de gènere, primera intervenció i
assetjament escolar.

LA FVMP SE REÚNE CON LA AGENCIA DE SEGURIDAD PARA AUMENTAR
LA COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN LOCAL
Eva Sanchis, vicesecretaria de la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias, se ha reunido con el director general de la agencia de seguridad y
respuesta a las emergencias, Jose Maria Angel con el objetivo de tratar temas en
torno a la formación de la policía local en las diferentes pueblos y ciudades del
territorio valenciano.
Desde el departamento de formación de la FVMP se ha transmitido a José María
Ángel su intención de buscar fórmulas de colaboración complementarias para
mejorar la formación de los diferentes cuerpos de política local en los
ayuntamientos valencianos. Desde ambas entidades han coincidido en la
importancia de estrechar sinergias para mejorar la eficacia a la vez que evitar
duplicidad de esfuerzos.
Desde ambas partes también se ha coincidido en apostar en materias de
formación relacionadas con la xenofobia, violencia de género, primera
intervención y acoso escolar.

