
GUIA DE SERVEIS

Molt honorable President de la Generalitat

“ELS AJUNTAMENTS HAN DE TINDRE MÉS
CAPACITAT I IMPULS PER FER POSSIBLES LES

POLÍTIQUES QUE ENS FARAN COMPARTIR EL FUTUR”
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El passat 3 de desembre, en una cita històrica per al municipalisme valencià,
l’FVMP va celebrar la seua Executiva i Consell en el Saló de Corts del Palau;
comptant amb la intervenció, per primera vegada, del Molt Honorable President
de la Generalitat Valenciana.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha apuntat que l'aliança entre la Generalitat i els ajuntaments «és fonamen-
tal per al nou temps de la Comunitat Valenciana». Puig ha volgut ressaltar que no es pot entendre el govern autonò-
mic sense els municipals, i per aquesta raó, els ajuntaments han de tindre més capacitat i impuls «per fer possibles les
polítiques que ens faran compartir el futur».

En la inauguració del Consell de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, el President ha volgut reflexionar sobre
tres aspectes de la municipalitat i la seua participació en l'escenari actual. En primer lloc, el paper dels municipis en la
democratització de les decisions, perquè per a Puig «absolutament necessari que molts assumptes residenciats en
altres administracions acaben tenint un impuls local», tal com ha fet la Generalitat amb el programa #XarxaLlibres.

Açò es deu al fet que, tal com ha apuntat el President Puig, «són els ajuntaments els que saben quina és la reali-
tat dels seus ciutadans» i considera que «la democràcia s'assenta en l'àmbit local». Puig ha incidit en la necessi-
tat de fer partícips als municipis en la presa de decisions perquè «la revitalització de la política passa necessària-
ment per la implicació de mes persones, i això no es fa des del global sinó des de des del local".

En segon lloc, el president ha assenyalat que «volem compartir tots aquells plans i actuacions des de les distin-
tes conselleries i veure com som capaços d'atendre junts les problemàtiques dels ciutadans». En aquest sen-
tit, el cap del Consell ha declarat que «ja s'ha complit un desig d'aquest govern, la creació del Fons de
Cooperació». A pesar que ha lamentat que aquests moments el pressupost siga insuficient, aquest fons «pretén situar
l'acció i obrir un camí entre els municipis i la Generalitat perquè l'any que ve es puga dotar d'una quantitat
suficient», ha indicat Puig.

El president ha fet menció de la mala situació de les arques públiques de l'administració pública a causa del deute histò-
ric i al infrafinançament que condicionen les actuacions de la Generalitat. Aquest conflicte, segons Puig, «ha d'acabar
amb un plantejament d'igualtat entre els espanyols».

El president s'ha mostrat determinat a mantindre la reivindicació d'un finançament justa i espera que 2016 supose un punt
d'inflexió perquè comence el renaixement de la Comunitat, «on els ajuntaments són fonamentals», ha assenyalat.

Finalment, el president s'ha referit a la importància de la Federació de Municipis i Províncies com a instrument per a «fer
municipalisme en estat pur», perquè la democràcia i la capacitat de decisió resideix en els ajuntaments i en la
Generalitat. Des d'aqueixa perspectiva i mitjançant la cooperació i la lleialtat institucional «hem d'aconseguir una nova
relació entre les institucions», ha assegurat Puig. S'ha mostrat disposat a actuar sempre «des de l'autonomia i el
respecte, i prioritzant l'interés general».
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«El passat 24 de maig la ciutadania va dibuixar, a través de les urnes, un mapa polític de major
pluralitat. Aquesta mateixa assemblea general és una expressió clara d'això. En innumerables
ajuntaments s'han conformat governs compartits entre diferents forces polítiques que ajudaran
a fer que les futures preses de decisions siguen més serenes, més conscients i més participati-
ves. Aqueix és l'escenari que han volgut dibuixar les valencianes i els valencians i aqueix esce-
nari, estic convençut, vindrà a millorar la qualitat de vida dels nostres veïns en els diferents
municipis de la nostra Comunitat.»
«Vull oferir a totes i a tots la Presidència que hui assumisc com un marc per a treballar pel bé
comú des de la cordialitat, el rigor institucional i l'honestedat. Enfortir les polítiques públiques,
sumar i consensuar voluntats és el full de ruta que pretenc imprimir en aquest mandat, i és
també una oportunitat per a aprendre els uns dels altres i eixamplar els horitzons. Crec que els
ciutadans ens ho demanden i no ho podem defugir.»
«Crec que no m'equivoque si parle en nom de tots i dic que en els ajuntaments tant govern com
oposició partim de la necessitat ineludible de teixir noves complicitats entre la ciutadania i els
seus representants. D'establir una nova aliança basada en la transparència i la regeneració
democràtica.»

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, institució municipalista de la Comunitat Valenciana, davant dels casos de corrupció
política que estan colpejant la vida pública i la imatge dels càrrecs electes que representem, demanda la unitat del municipalisme
valencià en contra de la Corrupció.

La corrupció suposa una amenaça per a l'estabilitat i seguretat de la societat valenciana, perjudica les institucions i els valors de la
democràcia, l'ètica i compromet el desenvolupament dels nostres pobles. És una alifac que afecta molt negativament davant de la incom-
prensible realitat de què roben els diners de tots, enfront dels que estan patint els efectes d'una crisi devastadora.

Les institucions hem de promoure i fomentar el rebuig de la corrupció, és la nostra obligació, som servidors públics que hem de vetlar
per una gestió pública responsable i d'equitat sotmesa a la Llei. També, és la nostra responsabilitat, fomentar la cultura dels valors
socials, ètics i democràtics, apartant el model de societat que ha alimentat el mètode del «pelotazo»econòmic i en conseqüència, poten-
ciar els sistemes de control de mitjans policials, judicials, així com dels organismes encarregats de la vigilància i inspecció de la gestió
pública.

L’FVMP representa a 542 alcaldes i a 5.782 regidors, càrrecs electes locals, que treballen i presten els seus serveis amb dedicació i
honestedat, en el seu compromís per millorar la vida dels seus veïns i veïnes des d'una vocació de servidors públics. Una gran majoria
són de xicotets municipis, sense retribució econòmica, però amb moltes ganes de treballar pel seu poble. No obstant això, la conducta
delictiva d'uns, suposa un atropellament al bon fer públic delsaltres, la immensa majoria.

Les últimes notícies de corrupció afecten d'una manera molt negativa a la legitimitat de les nostres institucions, perquè a més del des-
vergonyiment, es demostra que han fallat els mecanismes de control dels partits i de les institucions. És el moment, no podem esperar,
hem d'actuar, els ajuntaments som responsables de configurar una Administració íntegra, impecable i honrada.

I. Exigir l'obligació de reposar els diners públics dels ciutadans, per aquells que han comés el delicte. 

II. Exigir l'actuació immediata i pública, per part de les formacions polítiques, per a la separació de responsabilitats i/o representació
dels corruptes.

III. Exigir la retirada dels honors públics a les persones corruptes, en totes les seues modalitats (plaques commemoratives, places, està-
tues, condecoracions, etc.) instant a les entitats ciutadanes al suport en aquestes accions.

IV. Exigir el compliment rigorós de la Llei en els mecanismes de control en la gestió de les Administracions Públiques.

V. Rebutjar la corrupció en totes les seues formes i lluitar contra aquesta en tots els àmbits de la vida pública, promovent la qualitat
de la democràcia, presidida per l'ètica i la dignitat.

VI. Defendre el nom de la Societat Valenciana, treballadora, honesta, i lamentar profundament l'estafa econòmica i moral a què els
corruptes ens han sotmés.

Rubén Alfaro
Fragments discurs elecció president FVMP

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓ
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1. QUÈ ÉS L’FVMP?

2. QUI CONDUEIXEN L’FVMP?

3. PER A QUÈ SERVEIX L’FVMP?

4. COM ES FINANÇA I AMB QUINS MITJANS COMPTA L’FVMP?

5. COM POTS PARTICIPAR EN L’FVMP?

6. QUINS SERVEIS PRESTA L’FVMP?

7. ATENCIÓ PERSONALITZADA PER A BUSCAR SOLUCIONS A LES QÜESTIONS MUNICIPALS

8. ABECEDARI DE TEMES. L’FVMP TREBALLA PER A MILLORAR LA GESTIÓ DELS GOVERNS LOCALS

9. LA NOVA FVMP CAP A LA MODERNITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL VALENCIANA, MILLORA DEL FINANÇA-
MENT LOCAL QUE GARANTISCA LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA CIUTADANIA, AMB AJUNTAMENTS DE VIDRE,
TRANSPARENTS EN LA SEUA  GESTIÓ

NOVA FVMP, NOU MUNICIPALISME
Guia de serveis

Aquesta carta de serveis que vos presentem s'edita amb la voluntat de ser una ferramenta de suport als
nostres socis de l’FVMP. La nostra labor no és una altra que protegir l'acció municipal, ser suport per a
personal tècnic i polític de les entitats locals; per això marquem els nostres objectius a INFORMAR,
ASSESSORAR I DONAR SERVEIS per a facilitar el treball que es desenvolupa en els municipis de la
Comunitat.

Al mateix temps és la nostra prioritat ser veu reivindicativa per a dignificar el paper dels representants
locals i elevar la consideració a la labor que diàriament s'exerceix en els nostres pobles i ciutats i que,
sens dubte, té com a finalitat millorar la vida dels nostres veïns i veïnes.

Som conscients de la necessitat local de recursos, així com del temps i esforç que es dedica per a obtin-
dre informació i coordinar accions que ens arriben d'altres administracions; és una preocupació comuna
el poder abordar tots els assumptes amb els mitjans que es disposen i amb les limitacions que de vega-
des ens trobem. Aquest és el principal motiu que impulsa a la Federació: poder servir de suport per a
orientar, gestionar o agilitzar les respostes a totes aquelles qüestions que ens sorgeixen en el dia a dia
municipal.

Esperem que aquesta carta de serveis vos servisca per fer ús de la vostra Federació, com a ferramenta
de consulta per a orientar-vos i guia que aspira a anar canviant segons les vostres necessitats i peticions.
Estem oberts als vostres suggeriments i, sobretot, a acompanyar-vos en aquesta apassionant i gratificant
aventura que implica ser municipalista.

Vicent Gil Olmedo Eva Sanchis
Secretari General Vicesecretària General

1. QUÈ ÉS LA FVMP?

Les Eleccions Municipals de 1979 van omplir d'aire democràtic els ajuntaments valencians. Les autori-
tats electes locals van començar a intercanviar experiències, a definir polítiques públiques de canvi. En
1981 Ricard Pérez Casado, alcalde de València, junt amb altres alcaldes van crear una Comissió gestora
que va desembocar en l'Assemblea Constituent de l’FVMP celebrada a València el 24 de juliol de 1982.

L’FVMP és una institució constituïda pels municipis, províncies i la resta d'entitats locals que voluntària-
ment decideixen adherir-se per a la defensa i promoció de l'autonomia local i dels interessos locals.

Els fins fundacionals i estatutaris de l’FVMP són: el foment i la defensa de l'autonomia de les entitats
locals; la representació, defensa i promoció dels interessos de les entitats locals davant de les instàn-
cies polítiques, administratives i judicials; el desenvolupament i la consolidació de l'esperit europeu en
l'àmbit local, basat en l'autonomia i solidaritat entre les entitats locals; la promoció i realització d'estu-
dis per al millor coneixement dels problemes i de les circumstàncies en què es mou la vida local; la coo-
peració i assistència tècnica al desenvolupament dels interessos locals; la promoció i execució de pro-
grames i activitats de formació sobre temes locals dirigits als polítics i personal al servei de
l'Administració; la promoció, execució i prestació d'iniciatives i activitats empresarials públiques o priva-
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des que contribuïsquen al desenvolupament econòmic local i a la
creació d'ocupació, així com a la conservació i protecció del medi
ambient i, en general, a millorar la qualitat de vida dels habitants de
les nostres Entitats Locals; i qualsevol altre fi que afecte directament
o indirectament als seus associats.

En l'actualitat formen part de l’FVMP: 539 ajuntaments, les
Diputacions Provincials d'Alacant, Castelló i València, 6 entitats locals
menors i 24 mancomunitats.
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en l'article 64.4
dóna carta de naturalesa a la capacitat representativa de la FVMP.
«Es crearà una Comissió Mixta entre la Generalitat i la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies com a òrgan deliberant i consul-

tiu per a determinar les bases i mètodes que afavorisquen les bases
de participació entre les dites institucions.
La dita Comissió Mixta informarà preceptivament, en la tramitació
per les Corts, les iniciatives legislatives que afecten de manera espe-
cífica a les entitats locals i en la tramitació de plans i normes regla-
mentàries d'idèntic caràcter.»

2. QUI CONDUEIXEN L’FVMP?

La 13a Assemblea General ordinària de l’FVMP, celebrada el 5 d'oc-
tubre de 2015 va triar per unanimitat als Òrgans de Govern de l’FVMP
(Presidència, Comissió Executiva, Consell de l’FVMP).

Comissió Executiva

SR. VICENT GIL OLMEDO
Secretari General 

SRA. EVA PILAR
SANCHIS I BARGUES
Vicesecretaria General

SR. RUBÉN ALFARO
BERNABÉ
President
Alcalde d'ELDA

SR. ÓSCAR NAVARRO
TORRES
Vocal i portaveu d’EUPV
Alcalde de POLINYÀ 
DE XÙQUER

SR. CÈSAR SÁNCHEZ
PÉREZ
Vocal i portaveu PPCV
President de la DIPUTACIÓ
D'ALACANT

SR. ALFRED REMOLAR
FRANCH
Vocal i Portaveu Compromis
Alcalde de BETXÍ

SRA. MARTA TRENZANO
RUBIO
Vocal i Portaveu PSPV-PSOE
Alcaldessa d'ALGEMESÍ

SRA. ESTELA DEL 
CARMEN DAROCAS
MARÍN
Vicepresidenta 3a
Alcaldessa de NAVARRÉS

SRA. JUDITH CAPELLINO
VENTURA
Vicepresidenta 2a
Alcaldessa de RIOLA

SR. FRANCESC
FERNÁNDEZ CARRASCO
Vicepresident 1r
Alcalde de SAGUNT

SR. JOAN RIBÓ CANUT
Alcalde de VALÈNCIA

SRA. VANESA LÓPEZ
GUIJARRO
Vocal i portaveu Ciudadanos
Alcaldessa de CAUDETE DE
LES FONTS

SRA. CRISTINA
ALEMANY CAMPOS
Alcaldessa de BÉTERA

SRA. AMPARO 
NAVARRO BARGUES
Alcaldessa de BENISANÓ

SRA. SUSANA
MARQUÉS ESCOÍN
Alcaldessa de BENICÀSSIM

SR. ANTONIO
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Alcalde d'ALMUSSAFES

SRA. ROSA GUILLEN
CANTÓ
Alcaldessa d'ALBATERA

SRA. ELVIRA GARCÍA
CAMPOS
Alcaldessa d'ALAQUAS

SR. JOSÉ LUIS
JUAN PINTER
Alcalde d'AIELO DE
MALFERIT

SR. CARLOS GONZÁLEZ
SERNA
Alcalde d'ELX

SRA. ERNESTINA
BORRÁS BAYARRI
Alcaldessa de CÀLIG

SR. ROGER CERDÀ I
BOLUDA
Alcalde de XÀTIVA

SRA. IRENE FURIÓ
BLASCO
Alcaldessa de RAFELCOFER

SR. FRANCISCO LÓPEZ
LÓPEZ
Alcalde de RAFELBUNYOL

SR. SERGI FERRÚS
PERIS
Alcalde de PEDREGUER

SR. EMILIO BASCUÑANA
MORENO
Alcalde d'ORIHUELA

SRA. HUMILDAD GUILL
FUSTER
Alcaldessa d'ONIL

SRA. ORO AZORÍN
CANET
Alcaldessa de FAVARA
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3. PER A QUÈ SERVEIX L’FVMP?

Amb caràcter general la Federació té les següents missions bàsiques:

• INFORMAR sobre Assumptes d'interés local: ajudes, normativa, jornades i trobades, bones pràctiques…
• FORMAR autoritats municipals (cursos a mesura) i empleats públics.
• REPRESENTAR a l'Administració Local davant d'altres administracions i entitats de la societat civil valenciana.
• SER VIA DE PARTICIPACIÓ de les iniciatives governamentals locals. Posicionament federatiu sobre assumptes que ocupen i preocupen

els Governs Locals.
• Homogeneïtzar, respectant l'Autonomia Local, a les Entitats Locals.
• DIGNIFICAR la labor quotidiana que exerceixen les autoritats electes locals i el personal al servei de l'Administració Local valenciana.
• Pot INTERVINDRE per BUSCAR SOLUCIONS i RESOLDRE qüestions pendents de LA VOSTRA entitat local davant d'altres administra-

cions.

Consell
Compost per la Comissió Executiva junt amb aquests membres.

SRA. MAITE PÉREZ
FURIÓ
Alcaldessa d'ALBALAT 
DELS TARONGERS

SR. JUAN FRANCISCO
PÉREZ LLORA
Alcalde de FINESTRAT

SR. EMILIO MORALES
GAITÁN
Alcalde de CHIVA

SR. ANTONIO ESQUINAS
MARTÍNEZ
Alcalde de CASTELLÓ 
DE RUGAT

SRA. ANA DELIA
GISBERT CLIMENT
Alcaldessa de BENILLOBA

SRA. TERESA
BELMONTE SÁNCHEZ
Alcaldessa de BIGASTRO

SR. ANTONIO
SANFRANCISCO
MESEGUER
Alcalde de BENIFAIRÓ DELS
VALLS

SRA. EVA SANZ 
PORTERO
Alcaldessa de BENETÚSSER

SRA. FRANCISCA
COLLADO TORRES
Alcaldessa d'ALBORACHE

SR. VICENT MUÑOZ
JORDÁ
Alcalde de FONT DE LA
FIGUERA

SRA. LUISA SALVADOR
TOMÁS
Alcaldessa del PUIG

SR. ENRIQUE MOLL
BRIONES
Alcalde de PEGO

SR. ROBERTO SERGIO
ANDRÉS
Alcalde de PEDRALBA

SRA. ISABEL MARTÍN
GÓMEZ
Alcaldessa de PAIPORTA

SR. JOSE VICENTE
FÉRRIZ SORIANO
Alcalde d'ORXETA

SR. VICENT PASTOR
CODOÑER
Alcalde de MASSANASA

SRA. EVA PILAR SANCHIS
BARGUES
Alcaldessa de GODELLA

SR. RAÚL PARDOS
PEIRÓ
Alcalde de GESTALGAR

SRA. CARINA PRIMO
VALIENTE
Alcaldessa de QUESA

SRA. ISABEL LÓPEZ
GALERA
Alcaldessa de XIXONA

SR. ENRIC PLA VALL
Alcalde de VINARÒS

SRA. MARTA
BARRACHINA MATEU
Alcaldessa de VALL D'ALBA

SR. FERNANDO
BENLLIURE GARCÍA
Alcalde d'UTIEL

SRA. MARÍA JOSÉ
TENA MARTÍNEZ
Alcaldessa de
TORREBLANCA

SR. JOSÉ PASCUAL
MARTÍ GARCÍA
Alcalde de SUERA

SR. BENJAMÍN 
ESCRICHE RIVAS
Alcalde de SONEJA

SR. ROBERTO RAGA
GADEA
Alcalde de RIBA-ROJA
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L’FVMP actua per a fer efectiva l'ALIANÇA entre Institucions triades per la ciutadania, els AJUNTAMENTS i
la GENERALITAT VALENCIANA, per a conjuntament vertebrar el territori, garantir la igualtat d'oportunitats i
millorar els serveis al conjunt de la ciutadania.

En la situació actual l’FVMP serveix de canal de comunicació entre la Generalitat Valenciana i les Entitats
Locals. Impulsa i difon iniciatives. Comparteix projectes.

L’FVMP ha reactivat el seu paper de representació i consulta en les polítiques autonòmiques, participant acti-
vament en el desenvolupament legislatiu i en el disseny de les accions a impulsar. Comissions institucionals,
fòrums i trobades junts amb les reunions bilaterals amb els respectius responsables per a preparar i agilitzar
les gestions que afecten directament els ajuntaments. ACTIVEM LA VEU MUNICIPALISTA.

Al mateix temps l’FVMP s'ha incorporat al disseny del mapa municipalista espanyol a través de la FEMP, en
la labor de representants territorials en els diferents òrgans constituïts per a tal fi; així com en coordinació
d'accions i campanyes amb aportacions directes del nostre territori.

4. COM ES FINANÇA I AMB QUINS MITJANS COMPTA L’FVMP?

L’FVMP es finança essencialment per les quotes que paguen els ajuntaments, diputacions provincials, enti-
tats locals menors i mancomunitats de municipis, per la subvenció de la Generalitat Valenciana i per conve-
nis singulars o programes amb l'Administració.

Les dades estan en el Portal de Transparència de l’FVMP.

L’FVMP compta amb les noves tecnologies per a donar resposta ràpida, eficaç, veraç i eficient a les necessi-
tats de les Entitats Locals. No obstant això, el més valuós per a la Federació són els 31 professionals en actiu
estructurats organitzativament en 4 Àrees.
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5. COM POTS PARTICIPAR EN LA FVMP?

És ELVOSTRE dret poder participar en el procés de presa de decisions de l’FVMP. Podeu fer-ho:

• En els Plens de les 5 COMISSIONS de TREBALL de l’FVMP, que poden realitzar propostes als Òrgans de
Govern.

• Integrant LA VOSTRA Entitat Local en les XARXES actives que té configurades la Federació.

• Fent arribar LA VOSTRA proposta, suggeriment o iniciativa a l’FVMP a través del correu electrònic, web
corporativa fvmp interactiva, xarxes socials, fax, correu ordinari…o, si ho prefereixes, personalment.

• Dirigint-vos al’assessor/a de la vostra formació política.

6. QUINS SERVEIS PRESTA L’FVMP?

L'AGENDA de l’FVMP és l'AGENDA que marquen els AJUNTAMENTS.

Els productes o serveis tangibles són:

• CIR: Circulars Informatives. Ajudes, canvis i resums normatius…

• Infofvmp: butlletí digital mensual.

• Jornades, Trobades… de caràcter informatiu sobre assumptes d'interés local. A mesura de la disponi-
bilitat de les Autoritats locals. Punt de trobada entre les institucions i la societat civil.

• XARXES: activades per l’FVMP amb l'objectiu de prestar serveis, coordinar esforços o garantir i millorar
la informació sectorial d'interés per als ajuntaments.

Algunes iniciatives posades ja en marxa que disposen de suport del personal tècnic i adreça electrònica espe-
cífica són les següents:

• Web corporativa. Difusió i relació interactiva amb els ajuntaments. En aquesta nova etapa s'ha apostat
per utilitzar totes les ferramentes disponibles i, sens dubte, la web és la que ens permet major abast i
millor difusió de les notícies i temes d'interés per a les entitats locals. A més volem impulsar la interacti-
vitat i la participació de personal tècnic i representants municipals, per a això la web es converteix en un
espai en què es prima la seua utilitat per a recopilar informació però també com a canal de consulta.

1 COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, HISENDES LOCALS, PROGRAMES EUROPEUS, XICOTETS MUNICIPIS I ENTI-
TATS SUPRAMUNICIPALS TURISME, COMERÇ, INDÚSTRIA, AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, MERCATS

2 COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, PATRIMONI CULTURAL, CULTURA, ESPORTS, JOVENTUT. 

3 COMISSIÓ DE BENESTAR I INTEGRACIÓ SOCIAL, SERVEIS COMUNITARIS, SANITAT, CONSUM, PARTICIPACIÓ, IGUALTAT I DRETS
DE LA CIUTADANIA

4 COMISSIÓ D'OBRES PÚBLIQUES, URBANISME, DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI, INFRAESTRUCTURES VIÀRIES, TRÀNSIT,
SEGURETAT, PROTECCIÓ CIVIL, TRANSPORT, SERVEIS BÀSICS (cicle de l'aigua, enllumenat, neteja, tractament residus, 
clavegueram)

5 COMISSIÓ DE MODERNITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ, NOVES TECNOLOGIES, TELECOMUNICACIONS, COOPERACIÓ, AGERMA-
NAMENTS, FORMACIÓ I ASESORMANIENTO JURÍDIC

XARXA LLIBRES llibresescola2015@fvmp.org

XARXA MEMÒRIA HISTÒRICA xarxamemoria@fvmp.org

BALNEARIS balnearis2015@fvmp.org

SERVEIS MUNICIPALS DE DESENVOLUPAMENT LOCAL xarxaadl@fvmp.org

XARXA STOP POBRESA ENERGÈTICA xarxapobrezaenergetica@fvmp.org
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• FVMP OBERTA. Podeu presentar un acte del VOSTRE Municipi en la Seu de l’FVMP, amb els mit-
jans de la Federació.

• BONES PRÀCTIQUES MUNICIPALS. El secretari general i la vicesecretària general setmanal-
ment, sobre la base de proposta tècnica, assenyalen una Bona Pràctica (pressupostos participa-
tius, horts urbans…).

• BASES DE DADES SECTORIALS. La seua actualització permet la definició d'actuacions muni-
cipals.

• FORMACIÓ per al personal que presta el seu servei a l'Administració Local valenciana.

• AULES MUNICIPALISTES. L’FVMP està concertant amb Universitats públiques valencianes i
amb entitats, amb les quals manté Convenis o Acords de col·laboració mútua, la coordinació o
creació d'una càtedra dirigida a la FORMACIÓ contínua de les AUTORITATS ELECTES.

• UNITAT MÒBIL DE CONSUM FVMP – GENERALITAT VALENCIANA. La Unitat Mòbil pot
anar al VOSTRE Municipi per a informar i assessorar els veïns, comerciants i dinamitzar el teixit
econòmic local.

• COMISSIONS DE VALORACIÓ D'AJUDES I SUBVENCIONS A LES ENTITATS LOCALS.
L’FVMP forma part de determinades Comissions Valoració, sobretot en l'àmbit educatiu.

• SGAE. L’FVMP forma part de la Comissió de Mediació FVMP – SGAE per a la solució extrajudi-
cial de conflictes. La Tarifa Simplificada per als xicotets Municipis és una realitat.

• GESTIÓ D'AJUDES dirigides a les Entitats Locals.

• PARTICIPACIÓ EN EL DESPLEGAMENT NORMATIU d'esborranys d'ordes, avantprojectes de
resolucions, lleis…

• AULA DE TURISME. Per a abordar assumptes turístics nous i innovadors que milloren l'expe-
riència turística en EL VOSTREmunicipi.

• ASSESSORAMENT TÈCNIC i PROFESSIONAL. En els àmbits econòmic, jurídic, turístic, edu-
catiu, mediambiental…portat avant amb els mitjans propis de l’FVMP.

Els productes o serveis intangibles són entre altres:

• L'atenció ràpida, solvent i cordial a les Autoritats Locals.

• La solució real de les qüestions plantejades, que no s'ha de quedar en el mer fet administratiu.

7. ATENCIÓ PERSONALITZADA PER A BUSCAR SOLUCIONS A LES
QÜESTIONS MUNICIPALS

L'Atenció Personalitzada a cada ajuntament, entitat local menor, diputació provincial o mancomuni-
tat és una PRIORITAT de la nova FVMP.

Podeu dirigir-vos sempre a:

El compromís del nou municipalisme consisteix a DONAR RESPOSTA a les qüestions
locals.

Secretari general Vicent Gil Olmedo secretariageneral@fvmp.org

Vicesecretària general Eva Sanchis i Bargues vicesecretariageneral@fvmp.org

Director de Coordinació Eugeni De Manuel Rozalén coordinacio@fvmp.org
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8. ABECEDARI DE TEMES. L’FVMP TREBALLA PER A MILLORAR LA GESTIÓ 
DELS GOVERNS LOCALS

Un ABECEDARI obert a les necessitats municipals

A
AGENTS OCUPACIÓ I
DESENVOLUPAMENT LOCAL 

AMBULATORIS ATENCIÓ SANITÀRIA

ANIMALS DOMÈSTICS 

AULES MUNICIPALISTES

AIGUA (abastiment, cicle)

AGRICULTURA

ANIMACIÓ SOCI CULTURAL

ASSESSORAMENT (veure tema)

ASSUMPTES JURÍDICS

ASSUMPTES ECONÒMICS

B
BALNEARIS

BASE DADES FVMP

BASE DADES PROFESSIONALS PER A
EELL 

BÉ D'INTERÉS CULTURAL

BÉNS DE RELLEVÀNCIA LOCAL 

BENESTAR SOCIAL

BUTLLETÍ INFORMATIU FVMP

BRETXA DIGITAL

BONES PRÀCTIQUES

C
CANVI CLIMÀTIC

CAMINS RURALS 

CARTOGRAFIA

CASCOS HISTÒRICS

CASES DE CULTURA 

CARRETERES

CIUTATS EDUCADORES 

CIUTATS CREATIVES 

CIUTATS SALUDABLES 

CEMENTERIS

COEDUCACIÓ

COMUNICACIÓ

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

COMISSIONS DE TREBALL

COMISSIONS INSTITUCIONALS

COMERÇ LOCAL

COMUNICACIÓ

CONCESSIONS ADMINISTRATIVES

CONSERVATORIS

CONSUM

CONTRIBUCIONS ESPECIALS

CONVENIS FVMP

CONVENIS TURÍSTICS 

CONVERSIÓ EN ZONA DE VIANANTS

CONFEDERACIONS HIDROGRÀFIQUES

QUOTA i PAGAMENT FVMP

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

CURSOS FORMACIÓ (veure FORMACIÓ)

CULTURA

D

DECLARACIONS MUNICIPIS TURÍSTICS 

DEPENDÈNCIA (veure SERVEIS
SOCIALS)

ESPORTS

DRETS D'AUTOR 

DEPURADORA 

DESENVOLUPAMENT LOCAL

DESENVOLUPAMENT RURAL

DOCUMENTACIÓ FVMP

E

EDUCACIÓ

EDUCACIÓ ADULTS 

EUROPA (veure PROGRAMES
EUROPEUS)

ELECCIONS

OCUPACIÓ

ENLLUMENAT PÚBLIC

ENTITATS LOCALS MENORS

ESCOLES D'ESTIU

ESCOLES DE MÚSICA

F

FARMÀCIA

FEMP

FENT POBLE

FESTES LOCALS

FINANÇAMENT LOCAL 

FONS DOCUMENTAL FVMP

FONS ESTATAL I VALENCIÀ DE
COOPERACIÓ 

REPOBLAMENT 

FORMACIÓ CONTÍNUA

FUNCIÓ PÚBLICA

FVMP OBERTA

G

GABINETS PSICOPEDAGÒGICS
MUNICIPALS

GOVERN LOCAL

H

HISENDES LOCALS 

AGERMANAMENTS

I

IGUALTAT

IMPOSTOS Construccions, Instal·lacions
i Obres. Béns Immobles. Increment de
Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana. Activitats Econòmiques.
Vehicles de Tracció Mecànica

INCENDIS

INDÚSTRIA

INTERNET 

IMMIGRACIÓ

J

JUBILATS 

JOVENTUT

JUTJATS DE PAU

L

NETEJA

LICITACIONS

M

MANCOMUNITATS

MESA NEGOCIACIÓ ORGANITZACIONS
SINDICALS

MEDI AMBIENT

MEMÒRIA HISTÒRICA

MERCATS

MOBILIARI URBÀ

MODERNITZACIÓ

MODELS TIPUS (veure tema)

MORQUES

MUNICIPIS TURÍSTICS 

MUSICA

N

NOVES TECNOLOGIES 

O

OFICINA VALÈNCIA, AVIVA-FVMP

OBSERVATORI MUNICIPAL

OBRES PÚBLIQUES

OFICINES D'INFORMACIÓ TURÍSTICA 

ORDENANZAZ MUNICIPALS

P

PARCS INFANTILS

PARCS MAJORS

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT

PATRIMONI CULTURAL

PERSONAL

PLANS DE COMUNICACIÓ 

PLANS D'EMERGÈNCIA

PLANS TURÍSTICS 

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA

POLICIES LOCALS

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

POLIESPORTIUS MUNICIPALS

PRÀCTIQUES FORMATIVES

PROGRAMES EUROPEUS

PROTECCIÓ ANIMAL

PROTECCIÓ CIVIL

POBRESA ENERGÈTICA

POLÍTIQUES ACTIVES OCUPACIÓ 

PREUS PÚBLICS

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS

PRIMAVERA EDUCATIVA

R

RELACIONS INSTERNACIONALES

RESIDUS SÒLIDS

RÚSTICA 

S

SEGURETAT CIUTADANA

SEGURETAT VIÀRIA

ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT
CIVIL AUTORITATS

SENDES

SENYALITZACIÓ (veure tipus)

SERVEIS SOCIALS / COMUNITARIS

SGAE

SOCORRISTES

SUBVENCIONS

SUBMINISTRAMENTS

T

TAXES

TERCERA EDAT

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

TELECOMUNICACIONS

TREBALL SOCIAL 

TRÀNSIT

TRANSPORT ESCOLAR 

TRANSPORT UNIVERSITARI 

TRANSPARÈNCIA

TURISME

U

UNIVERSITATS

UN AMB CINC CULTURAL 

URBANISME

V

VENDA NO SEDENTÀRIA

VERTEBRACIÓ TERRITORIAL

VIES PECUÀRIES

VIOLÈNCIA DE GÈNERE (veure
IGUALTAT)

W

WEB FVMP

X

XARXA MEMÒRIA HISTÒRICA

XARXES SOCIALS FVMP

XARXES FVMP

XARXA POBRESA ENERGÈTICA 

XARXA SERVEIS MUNICIPALS
DESENVOLUPAMENT LOCAL

Z

ZONA CATASTRÒFICA
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9. LA NOVA FVMP CAP A LA MODERNITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
VALENCIANA, MILLORA DEL FINANÇAMENT LOCAL QUE GARANTISCA LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES CIUTADANES I ELS CIUTADANS, AMB 
AJUNTAMENTS DE VIDRE, TRANSPARENTS EN LA SEUA GESTIÓ

Entre els objectius estratègics en el mandat 2015 – 2019 l’FVMP treballa per a:

VICEPRESIDENT FVMP

Francesc Fernàndez
Els ajuntaments estan un poc abandonats. Encara que ens han retallat
continuem prestant serveis, perquè hem de complir amb els nostres
veïns i veïnes; no podem deixar cap família sense cobrir les seues
necessitats.
Per això és imprescindible reestructurar els recursos des de l'Estat; vos
anime, des del nostre compromís amb els diferents partits polítics i des
de les institucions que representem, treballar perquè en els municipis
es puga gestionar les demandes de les ciutadanes i els ciutadans amb
un major nivell de recursos. L’FVMP ha d'estar per damunt de les
diferències polítiques per a desenvolupar aquesta tasca eficientment,
per a reflexionar sobre qüestions que milloren l'assignació de recursos,
evitant duplicitats en les competències.
Des de l’FVMP impulsem la resolució de problemes que ens són
comuns als ajuntaments i facilitarem que totes les valencianes i valen-
cians accedisquen als serveis en igualtat d'oportunitats siguen del
municipi que siguen.

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACIÓ LOCAL

Sr. Antoni Such
Hi ha una clara aposta de la Generalitat Valenciana amb recur-
sos econòmics als ajuntaments en aquest exercici, una aposta
que se centra a més en els xicotets municipis, en els de menys
de 3.000 habitants. Des de la Generalitat volem donar suport i
reconéixer la labor que fan els ajuntaments amb la prestació de
serveis públics que cobreixen necessitats de serveis socials,
sanitat i educació.
La cooperació i col·laboració amb l'associacionisme municipal és
tremendament important. Així com el suport a les mancomuni-
tats, que destina per primera vegada recursos econòmics, com a
entitats de treball, de sinergies i que posen serveis en comú per
a l'abaratiment en el gasto dels serveis públics.
Els ajuntaments són els que millor coneixen les necessitats de
la ciutadania i la Generalitat té com a objectiu treballar per les
persones.

Fragments de clausura consell i executiva de FVMP

• Modernitzar l'Administració Local valenciana.

• Millorar el finançament dels ajuntaments i mancomunitats com a institucions prestadores de serveis públics.

• Garantir la prestació de serveis al conjunt de la ciutadania visca on visca, i vertebrar així el País Valencià.

• Dignificar la labor quotidiana d'alcaldes/ i regidors/es en la seua dedicació a la casa de tots que és l'ajuntament.

• Fer que els ajuntaments siguen la Casa de Vidre, absolutament transparent per a LA CIUTADANIA.
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