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Els dies 22 i 23 de febrer 2018 se 
celebrarà el Fòrum “Cap a un Nou 
Govern Local”, en la Fundació Bancaixa 
(València), organitzat per Presidència de 
la Generalitat i destinat a les entitats locals 
de la Comunitat Valenciana.

En el Fòrum es donen cita diferents 
administracions públiques: la Direcció 
General d'Administració Local de la 
Generalitat Valenciana, el Govern Basc, 
els ajuntaments de Castelló, Sagunt,  
Alacant, Elx i Alcobendas, la Diputació de 
València, la Universitat de València, la 
Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies i la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies.

L'objecte d'aquest Fòrum  és diagnosticar 
els problemes de l'actual règim local 
valencià i sobre els quals s’hauria 
d’actuar, mesures que s’haurien de 
preveure com a resposta als reptes 
democràtics que han d'afrontar els governs 
locals valencians en la societat del segle 
XXI, en aspectes com ara el bon govern 
local, l’ètica pública, el govern obert, la 
publicitat activa, la participació ciutadana 
i  l’augment de la transparència de la 
gestió pública local.

La seua finalitat és contribuir a la 
necessària regeneració democràtica i la 
millora de la qualitat institucional de la 
política, serveis, prestacions i activitats 
públiques mitjançant la creació d’un espai 
on es podran arreplegar les principals 
demandes,  expectatives, opinions, 
arguments i experiències relacionades 

Los días 22 y 23 de febrero 2018 se 
celebrará el Fórum “Hacia un Nuevo 
Gobierno Local”, en la Fundación 
Bancaixa (València), organizado por 
Presidencia de la Generalitat y destinado a 
las entidades locales de la Comunitat 
Valenciana.

En el Fórum se dan cita diferentes 
Administraciones Publicas: la Dirección 
General de Administración Local de la 
Generalitat Valenciana, el Gobierno 
Vasco,  los ayuntamientos de Castellón, 
Sagunto,  Alicante, Elche, y Alcobendas, 
la Diputación de Valencia la Universitat 
de València, la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias y la Federación 
Española de Municipios y Provincias.

El objeto de este Foro es diagnosticar los 
problemas del actual régimen local 
valenciano y sobre los que se debería de 
actuar, medidas que se deberían 
contemplar como respuesta a los retos 
democráticos que deben afrontar los 
gobiernos locales valencianos en la 
sociedad del Siglo XXI, en aspectos tales 
como el buen gobierno local, la ética 
pública, el gobierno abierto, la publicidad 
activa, la participación ciudadana y el 
aumento de la transparencia de la gestión 
pública local.

Su finalidad es contribuir a la necesaria 
regeneración democrática y la mejora de 
la calidad institucional de la política, 
servicios, prestaciones y actividades 
publicas mediante la creación de un 
espacio donde se podrán recoger los 

amb la necessitat de reformar i 
modernitzar l’administració local 
valenciana amb una nova llei de governs 
locals de la Comunitat Valenciana, que 
dote els municipis valencians d’un marc 
jurídic que els proporcione estabilitat i els 
permeta exercir el seu autogovern amb 
plena autonomia competencial i financera, 
com a administració més pròxima a la 
ciutadania.

Les persones interessades podran 
inscriure's en la web,  
www.nougovernlocal.gva.es, on s’haurà 
d’emplenar i enviar un formulari, així 
com descarregar el programa.

Per a qualsevol dubte poden contactar 
amb Carmen Martínez Requeni, telèfon 
963868070. L'aforament és limitat. Les 
inscripcions es podran realitzar fins a les 
15.00 hores, del dia 19 de febrer de 2018. 
L'assistència serà per ordre d'inscripcions.

M’agradaria comptar amb la vostra 
assistència.
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Els dies 22 i 23 de febrer 2018 se 
celebrarà el Fòrum “Cap a un Nou 
Govern Local”, en la Fundació Bancaixa 
(València), organitzat per Presidència de 
la Generalitat i destinat a les entitats locals 
de la Comunitat Valenciana.

En el Fòrum es donen cita diferents 
administracions públiques: la Direcció 
General d'Administració Local de la 
Generalitat Valenciana, el Govern Basc, 
els ajuntaments de Castelló, Sagunt,  
Alacant, Elx i Alcobendas, la Diputació de 
València, la Universitat de València, la 
Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies i la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies.

L'objecte d'aquest Fòrum  és diagnosticar 
els problemes de l'actual règim local 
valencià i sobre els quals s’hauria 
d’actuar, mesures que s’haurien de 
preveure com a resposta als reptes 
democràtics que han d'afrontar els governs 
locals valencians en la societat del segle 
XXI, en aspectes com ara el bon govern 
local, l’ètica pública, el govern obert, la 
publicitat activa, la participació ciutadana 
i  l’augment de la transparència de la 
gestió pública local.

La seua finalitat és contribuir a la 
necessària regeneració democràtica i la 
millora de la qualitat institucional de la 
política, serveis, prestacions i activitats 
públiques mitjançant la creació d’un espai 
on es podran arreplegar les principals 
demandes,  expectatives, opinions, 
arguments i experiències relacionades 

amb la necessitat de reformar i 
modernitzar l’administració local 
valenciana amb una nova llei de governs 
locals de la Comunitat Valenciana, que 
dote els municipis valencians d’un marc 
jurídic que els proporcione estabilitat i els 
permeta exercir el seu autogovern amb 
plena autonomia competencial i financera, 
com a administració més pròxima a la 
ciutadania.

Les persones interessades podran 
inscriure's en la web,  
www.nougovernlocal.gva.es, on s’haurà 
d’emplenar i enviar un formulari, així 
com descarregar el programa.

Per a qualsevol dubte poden contactar 
amb Carmen Martínez Requeni, telèfon 
963868070. L'aforament és limitat. Les 
inscripcions es podran realitzar fins a les 
15.00 hores, del dia 19 de febrer de 2018. 
L'assistència serà per ordre d'inscripcions.

M’agradaria comptar amb la vostra 
assistència.

principales demandas,  expectativas, 
opiniones, argumentos y experiencias 
relacionadas con la necesidad de reformar 
y modernizar la administración local 
valenciana con una nueva ley de 
gobiernos locales de la Comunitat 
Valenciana, que dote a los municipios 
valencianos de un marco jurídico que les 
proporcione estabilidad y les permita 
ejercer su autogobierno con plena 
autonomía competencial y financiera, 
como administración más próxima a la 
ciudadanía.

Las personas interesadas podrán 
inscribirse en la web,  
www.nuevogobiernolocal.gva.es, donde 
se deberá rellenar y enviar un formulario, 
así como descargar el programa.

Para cualquier duda pueden contactar con 
Carmen Martínez Requeni, teléfono 
963868070. El aforo es limitado. Las 
inscripciones se podrán realizar hasta los 
15:00 horas, del día 19 de febrero de 
2018. La asistencia será por orden de 
inscripciones.

Me gustaría contar con vuestra asistencia.

EL DIRECTOR GENERAL 
D’ADMINISTRACIÓ LOCAL
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