València, junio 2020
VGO-jc/edm- 08
Estimado/a Alcalde/sa:
La FVMP ha suscrito un convenio de colaboración con la Generalitat, a través de la
Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, para actuaciones culturales de
impulso, divulgación y reconocimiento e investigación en materia de derechos y libertades
fundamentales, derecho de acceso a la justicia y Mediación. Tanto la Conselleria de Justicia,
Interior y Administración Pública como la FVMP perseguimos objetivos e intereses comunes.

La FVMP apuesta por la mediación comunitaria como herramienta para la gestión de
conflictos, por ello se van a realizar diversas acciones de divulgación, formación, colaboración y
coordinación. Por ello, impulsa la RED DE SERVICIOS MUNICIPALES DE MEDIACIÓN como
estructura estable, participativa e informativa, y foro de intercambio de experiencias en la
Comunitat Valenciana.

Son numerosos los ayuntamientos que cuentan en su estructura con Servicios
Municipales de Mediación, y otros que están en vías de activar dichos servicios. Es
indiscutible el papel protagonista que pueden desempeñar las Entidades Locales en materia de
Mediación, por su proximidad a la ciudadanía, por ser la administración más cercana y, en
consecuencia, ser la primera puerta a la que acude el vecino/a. Es fundamental el papel de los
ayuntamientos en el impulso de la cultura de mediación en la Sociedad.

A tal efecto, te invito a formar parte de la Red. Adjunto boletín de adhesión que se
deberá remitir a xarxamediacio@fvmp.org

Asimismo, para cualquier aclaración o duda al respecto puedes contactar con Eugeni De
Manuel Rozalén, Coordinador general de la FVMP 96 293 1992, o con Julia Colomer Alcami,
Jefa de la Oficina Técnica 96 254 2027.

Sin otro particular, esperamos contar contigo en este proyecto de Mediación, con la
convicción de acercar y agilizar el acceso a la justicia de nuestros vecinos y vecinas.

Saludos cordiales
Vicent Gil Olmedo
Secretario General
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Asunto: Constitución de la RED DE SERVICIOS MUNICIPALES DE MEDIACIÓN

Assumpte: Constitució de la XARXA DE SERVEIS MUNICIPALS DE MEDIACIÓ
VGO-jc/edm- 08
Estimat/a Alcalde/ssa:
L´FVMP ha subscrit un conveni de col·laboració amb la Generalitat, a través de la Conselleria
de Justícia, Interior i Administració Pública, per a actuacions culturals d'impuls, divulgació i
reconeixement i investigació en matèria de drets i llibertats fonamentals, dret d'accés a la
justícia i Mediació. Tant la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública com l´FVMP
perseguim objectius i interessos comuns.

L´FVMP aposta per la mediació comunitària com a eina per a la gestió de conflictes, per això es
realitzaran diverses accions de divulgació, formació, col·laboració i coordinació. Per això,
impulsa la XARXA DE SERVEIS MUNICIPALS DE MEDIACIÓ com a estructura estable,
participativa i informativa, i fòrum d'intercanvi d'experiències en la Comunitat Valenciana.

Són nombrosos els ajuntaments que compten en la seua estructura amb Serveis Municipals
de Mediació, i uns altres que estan en vies d'activar aquests serveis. És indiscutible el paper
protagonista que poden exercir les Entitats Locals en matèria de Mediació, per la seua
proximitat a la ciutadania, per ser l'administració més pròxima i, en conseqüència, ser la
primera porta a la qual acudeix el veí/a. És fonamental el paper dels ajuntaments en l'impuls de
la cultura de mediació en la Societat.

A aquest efecte, et convide a formar part de la Xarxa. Adjunt butlletí d'adhesió que s'haurà

Així mateix, per a qualsevol aclariment o dubte sobre aquest tema pots contactar amb Eugeni
De Manuel Rozalén, Coordinador general de l´FVMP 96 293 1992, o amb Julia Colomer
Alcami, Cap de l'Oficina Tècnica 96 254 2027.

Sense un altre particular, esperem comptar amb tu en aquest projecte de Mediació, amb la
convicció d'acostar i agilitar l'accés a la justícia dels nostres veïns i veïnes.

Salutacions cordials

Vicent Gil Olmedo
Secretari General

València, juny 2020
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de remetre a xarxamediacio@fvmp.org .

