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REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I 

FUNCIONAMENT 

«FÒRUM MANCOMUNITATS FVMP» 

MANDAT 2019-2023 

  

 

El Fòrum de Mancomunitats (FM) de l’FVMP es crea amb la voluntat de 

fomentar el desenvolupament de les mancomunitats i dels municipis, considerant-les eix 

bàsic en la prestació de serveis als ciutadans, mitjançant el desenvolupament d'una 

autèntica cultura associativa com a base per a incrementar l'eficiència i eficàcia de 

prestació dels Serveis públics. 

 

La seua capacitat de gestió i adequació a l'àmbit territorial d'actuació, la millora 

dels serveis oferits a la ciutadania, fan necessari fomentar i impulsar les mancomunitats 

com a peça bàsica per a la vertebració territorial de la Comunitat Valenciana. 

 

L'arrelament i la importància de les Mancomunitats en l'àmbit públic local de la 

Comunitat Valenciana, amb l'existència de 52 mancomunitats, integrades per 521 

municipis, i prestant els seus serveis a una població aproximada de més de 2.793.201 

milions d'habitants, requereix l'actuació institucional coordinada per a l'impuls de les 

mancomunitats valencianes per la seua capacitat gestora associada que no podria 

realitzar de manera individual. 

 

L'avanç que ha significat la Llei 21/2018 de Mancomunitats de la Comunitat 

Valenciana, ha sigut un reconeixement a la seua gestió i estableix els fonaments que 

permetran avançar en la igualtat de condicions de la ciutadania visquen on visquen, amb 

el suport de l'estructura administrativa i territorial de la mancomunitat. 

 

A la vista del funcionament, desenvolupament i gestió duts a terme per la 

Comissió de Mancomunitats de l’FVMP així com l'extraordinària activitat que ha 

desplegat en el mandat 2015-2019, propicia la creació del Fòrum de Mancomunitats 

per a acollir en el seu si a les 52 mancomunitats existents en la Comunitat Valenciana, 

i fa convenient procedir a la regulació d’un reglament de funcionament per a aconseguir 

una articulació més àgil i eficaç, per això es proposa l'aprovació del Reglament que 

s'adjunta per a aquest mandat 2019-2023. 
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El Títol VIII dels Estatuts de l’FVMP, «Dels Fòrums i Altres Òrgans Similars», en 

el seu article 49é regula la creació i formació dels Fòrums de l’FVMP, desenvolupat pel 

Títol V del Reglament Interior de funcionament i organització de l’FVMP. 

 

El Fòrum de Mancomunitats té caràcter consultiu, es tracta d'un òrgan d'estudi, 

reflexió i anàlisi. Els seus estudis, informes, dictàmens, plans estratègics, decisions 

tenen un caràcter eminentment assessor, no vinculant. 

 

TÍTOL I. NATURALESA I FUNCIONS 

 

Article 1.- Definició. 

El Fòrum de Mancomunitats FVMP és un òrgan consultiu per a l'estudi, reflexió 

i promoció de la participació de les mancomunitats de la Comunitat Valenciana. Se 

constitueix com a fòrum de debat i discussió impulsat per l’FVMP. 

 

Article 2.- Naturalesa i règim jurídic. 

El Fòrum de Mancomunitats FVMP es constitueix de conformitat amb el que 

s'estableix pels Estatuts de l’FVMP i el Reglament Interior de Funcionament i 

Organització de l’FVMP. 

 

El Fòrum de Mancomunitats FVMP manca de personalitat jurídica pròpia, té caràcter 

consultiu i la seua coordinació és competència de la Secretaria General. La seua 

composició, organització i funcionament, es regeix pel present Reglament i en allò que 

no regule, per la normativa que regeix l’FVMP. 

 

Article 3.- Àmbit subjectiu. 

El Fòrum de Mancomunitats FVMP està format per les mancomunitats vigents 

de la Comunitat Valenciana. Sense perjudici que excepcionalment es poden incorporar 

a aquest, les que es constituïsquen amb posterioritat a l'aprovació d'aquest fòrum. 
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El Fòrum de Mancomunitats FVMP podrà participar, representat en tot cas pels 

òrgans de govern de l’FVMP, en projectes i programes concrets en col·laboració amb 

altres administracions, federacions territorials i associacions. 

 

Article 4.- Fines. 

Son els següents:  

• Fomentar la participació dels mancomunitats de la Comunitat Valenciana. 

• Rebre i recaptar informació sobre les iniciatives, activitats i programes que es 

duen a terme en matèria de mancomunitats: ocupació, Unió Europea, etc. 

• Coordinar acciones amb altres administracions i institucions a fi de maximitzar 

l'eficàcia gestora de les mancomunitats en la lluita contra la despoblació. 

• Impulsar l'associacionisme municipal. 

• Articular les atribucions en matèria de protecció civil. 

• Qualssevol altres que s'establisquen. 

 

TÍTUL II. ORGANITZACIÓ I COMPOSICIÓ 

 

Article 5.- Ple i Comissió de treball. 

El FM funcionarà en Ple o en Comissió de Treball, conforme al que s'estableix en aquest 

Reglament. 

El Ple està integrat per la totalitat dels membres que el componen, sota la Presidència 

de la persona elegida a aquest efecte. 

La Secretaria del FM correspon al titular de la Secretaria General de l’FVMP i podrà ser 

assistit per una persona al servei de l’FVMP designada a aquest efecte pel titular de la 

Secretaria General. 

 

Article 6.- Funcions de la Presidència. 

El president/a exerceix les següents funcions:  

• Ostentar la representació del FM i la Comissió de Treball del FM. 

• Convocar les reunions ordinàries i extraordinàries i fixar l'ordre del dia. Presidir 

les reunions, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre'ls per causes 

justificades. 
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• Dirimir els empats amb el seu vot de qualitat. 

• Assegurar el compliment de les normes. 

• Visar les actes. 

• Convocar a les entitats locals que integren el FM, com a fòrum de participació, 

en els assumptes que així s'acorde. 

• Les altres que corresponguen de conformitat amb el present reglament. 

 

Article 7.- Tipus de sessions i periodicitat del FM 

• Les sessions podran ser ordinàries i extraordinàries. 

• Les sessions ordinàries se celebraran, almenys, una cada semestre. 

 

Article 8.- De la Comissió de Treball del FM 

8.1 Es constitueix la Comissió Permanent com a òrgan de suport al ple del FM, el paper 

de la qual és la dinamització i facilitació de la labor del Ple, la coordinació i control dels 

grups de treball i la coordinació amb altres òrgans institucionals. Les seues funcions i 

funcionament són les previstes per a les Comissions de Treball pel Reglament Interior 

de Funcionament i Organització de l’FVMP. 

8.2 S'estructura de la següent forma: 

• Un president/a. 

• Un coordinador/a. 

• Un secretari/ària. 

• Un vocal designat per cadascun dels grups polítics que integren l’FVMP. 

• Un vocal representant als grups polítics designat pel Fòrum de Mancomunitats. 

En el supòsit que un grup polític no comptara amb representació en el Fòrum, 

podrà assistir a la Comissió de Treball sense veu ni vot, per a informació i 

assessorament del seu grup. 

El president/a del FM ostentarà la Presidència de la Comissió de Treball. 

8.3 Podran constituir-se grups de treball o comissions tècniques per a l'estudi i anàlisi 

de determinats assumptes necessaris per a la presa de decisions. Els treballs elaborats 

per aquests grups de treball seran elevats a la Junta de Portaveus de l’FVMP per a la 

seua ratificació i adopció del corresponent acord. 

 



 

5 

 

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I 

FUNCIONAMENT 

«FÒRUM MANCOMUNITATS FVMP» 

MANDAT 2019-2023 

  

Article 9. Convocatòria. 

El FM es reunirà, prèvia convocatòria de la Secretaria General, a proposta del seu 

president/a notificada a tots els membres integrants d'aquest. La convocatòria inclourà 

lloc, data i hora de celebració de la reunió i es realitzarà, amb almenys set dies abans 

de la seua celebració. 

La convocatòria ordinària haurà de contindre els assumptes que componguen l'ordre del 

dia previst, adjuntant si fora possible la informació o documentació que poguera ser 

objecte d'estudi, o estant a disposició des del mateix dia de la convocatòria. 

La convocatòria extraordinària, haurà de ser remesa amb una antelació mínima de tres 

dies, amb les mateixes previsions anteriors. 

 

Article 10.- Constitució. 

El FM quedarà vàlidament constituït, quan assistisquen un terç dels seus membres, 

quinze minuts després de l'hora fixada en la convocatòria cursada prèviament a aquest 

efecte. 

Si passats trenta minuts de l'hora prevista en la convocatòria, es presumira que no 

s'aconseguirà un nombre d'assistents indicats, per si o delegats, la Presidència deixarà 

sense efecte la reunió, posposant l'estudi dels assumptes inclosos en l'Ordre del dia, bé 

per a la següent sessió ordinària, bé per a una sessió extraordinària, si s'estima oportú 

convocar-la. 

 

Article 11.- Debats. 

Correspon a la Presidència, assegurar la bona marxa de les sessions, dirigir els debats 

i mantindre l'ordre d'aquests. 

Si es promou debat, les intervencions seran ordenades per la Presidència. Qualsevol 

membre podrà demanar, durant la discussió, la lectura de les normes o documents que 

creguen conduents a la il·lustració de la matèria de què es tracte. 

 

Article 12.- Acords. 

En les sessions ordinàries només poden ser adoptats acords sobre assumptes inclosos 

en el respectiu Ordre del dia, llevat que foren declarats d'urgència en la pròpia sessió 

per l'òrgan col·legiat. 
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En les sessions extraordinàries no poden declarar-se d'urgència assumptes no inclosos 

en el seu Ordre del dia. 

Per a la validesa dels acords es requerirà el consens dels/de les representants, i si això 

no fora possible, com a mínim, dos terços dels/de les presents. 

Els acords i resolucions constaran en l'acta amb expressió dels resultats de les votacions 

i dels vots particulars, si n'hi haguera. 

Els acords aconseguits seran elevats a la Secretària General de l’FVMP, per a l'adopció 

de les mesures encaminades a donar compliment a aquests i facilitar, si fora necessari, 

l'exposició i defensa del president/a, davant la Junta de Portaveus, la Comissió 

Executiva o el Consell de l’FVMP. 

En tot cas els acords s'adopten per vot ponderat, de conformitat a la representació que 

tinguen els diferents Grups en l’FVMP. 

 

Article 14 - Convocatòria i Ordre del dia. 

Les convocatòries i comunicacions podran realitzar-se a través de correu electrònic o 

seu electrònica per a això cada membre del FM haurà d'aportar una adreça de correu 

electrònic a la qual s'enviaran els referits documents. Conjuntament amb la 

convocatòria, en què es fixarà data i lloc de celebració, es remetrà l'Ordre del dia de la 

sessió, així com la documentació necessària per al seu desenvolupament. 

 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

 

Primera. El present Reglament pot ser objecte de modificació en qualsevol dels seus 

aspectes, amb el vot favorable de les tres quartes parts dels membres que integren el 

FM. 

 

Segona. El FM com a òrgan consultiu sense personalitat jurídica pròpia creat en el si de 

l’FVMP, està sotmés als acords dels òrgans de govern d'aquesta. 

 

Tercera. Les presents normes de funcionament i els acords del FM se sotmetran a 

l'aprovació de la Junta de Portaveus. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

 

Primera. Entra en vigor l'endemà de la seua aprovació. 

 

Segona. S'inclourà en el web de l’FVMP en l'espai FÒRUM DE MANCOMUNITATS, i 

en el portal de transparència de l’FVMP. 


