Asunto. Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes.
València abril 2017
VGO/JC/pp4
Estimado/a Alcalde/sa:
La FVMP ha realizado una radiografía de las emisoras locales, un estudio que define
los recursos y necesidades para desarrollar adecuada y correctamente el papel de difusión,
información y transmisión cultural que les corresponde, de tal forma que nos permite conocer la
situación real de las emisoras y la consecuente necesidad de regulación.
Es por ello, que con la articulación de un nuevo marco jurídico (Decreto 4/2017, de 20
de enero), que regula tanto el procedimiento de habilitación para nuevas emisoras, la vigencia,
modificación, renovación y extinción de la habilitación, así como un procedimiento transitorio de
adaptación para las entidades locales que deban regularizar la situación actual; la FVMP en
colaboración con el Secretario Autonómico de Comunicación, se pone a disposición para
cualquier tipo de aclaración o duda que puedan surgir de la puesta en marcha o regularización
de las Emisoras Municipales.
Nuestro objetivo es trabajar conjuntamente por la mejora del sector de las radios
municipales, definir los objetivos y trazar estrategias comunes que redunden en beneficio de la
ciudadanía. Por eso se ha considerado conveniente proceder a la constitución de la XARXA
D'EMISSORES MUNICIPALS VALENCIANES (XEMV) – FVMP, como un espacio de
participación, trabajo y encuentro con carácter abierto y flexible. Para ello, te envío propuesta
de normas de funcionamiento por si consideras realizar alguna observación a las mismas, que
puedes dirigir a secretariageneral@fvmp.org.
Asimismo, indicarte, que en breve se realizará el acto oficial de constitución de la
XARXA D'EMISSORES MUNICIPALS VALENCIANES (XEMV) – FVMP, cuya información te
haremos llegar en la correspondiente convocatoria.
Sin otro particular, recibe un cordial saludo.

Vicente Gil Olmedo
Secretario General
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Sr. Alcalde/sa-Presidente/a
Ayuntamiento

Sr. Alcalde/ssa-President/a
Ajuntament
Assumpte. Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes.

Benvolgut/da Alcalde/ssa,
L’FVMP ha realitzat una radiografia de les emissores locals, un estudi que defineix els recursos
i necessitats per a desenvolupar adequadament i correctament el paper de difusió, informació i
transmissió cultural que els correspon, de tal forma que ens permet conéixer la situació real de
les emissores i la conseqüent necessitat de regulació.
És per això, que amb l'articulació d'un nou marc jurídic (Decret 4/2017, de 20 de gener), que
regula tant el procediment d'habilitació per a noves emissores, la vigència, modificació,
renovació i extinció de l'habilitació, així com un procediment transitori d'adaptació per a les
entitats locals que hagen de regularitzar la situació actual; l’FVMP en col·laboració amb el
Secretari Autonòmic de Comunicació, es posa a disposició per a qualsevol tipus d'aclariment o
dubte que puguen sorgir de la posada en marxa o regularització de les Emissores Municipals.
El nostre objectiu és treballar conjuntament per a la millora del sector de les ràdios municipals,
definir els objectius i traçar estratègies comunes que redunden en benefici de la ciutadania. Per
això s'ha considerat convenient procedir a la constitució de la XARXA D'EMISSORES
MUNICIPALS VALENCIANES (XEMV) – FVMP, com un espai de participació, treball i trobada
considereu realitzar-ne alguna observació, que podeu dirigir a secretariageneral@fvmp.org.
Així mateix, volem indicar-vos que en breu es realitzarà l'acte oficial de constitució de la XARXA
D'EMISSORES MUNICIPALS VALENCIANES (XEMV) – FVMP, la informació de la qual vos
farem arribar en la corresponent convocatòria.
Sense que calga afegir res més, rebeu una salutació ben cordial.

Vicente Gil Olmedo
Secretari general
València, 4 d’abril de 2017
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amb caràcter obert i flexible. Per a això, t'envie la proposta de normes de funcionament per si

