REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL
FÒRUM DE MUNICIPIS D'INTERIOR
(MANDAT 2019-2023)

El Fòrum de Municipis d'Interior (FMI) de l’FVMP es va crear per la necessitat
de tractar la «despoblació» com a concepte que engloba els principals obstacles dels
municipis rurals d'interior i amb el propòsit de trobar solucions per al seu
desenvolupament i creixement.

La Junta de Portaveus de 7 de novembre de 2016 va aprovar per unanimitat la
creació del FÒRUM PER L'IMPULS DELS MUNICIPIS, informat favorablement pel
Consell de l’FVMP d'1 de desembre de 2016, de conformitat amb els estatuts vigents en
aqueix moment.

A la vista dels actuals Estatuts de l’FVMP desenvolupats pel Reglament Interior
de Funcionament i Organització de l’FVMP i considerant el funcionament,
desenvolupament i gestió duts a terme pel Fòrum de Municipis d'Interior i l'extraordinària
activitat que ha desplegat en el mandat 2015-2019, fa convenient adequar la regulació
del seu reglament de funcionament a les necessitats detectades 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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REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
«FÒRUM DE MUNICIPIS D'INTERIOR»
MANDAT 2019-2023

TÍTOL I. NATURALESA I FUNCIONS

Article 1.- Definició
L'FMI és un òrgan consultiu per a l'estudi, reflexió i promoció de la participació
DE MUNICIPIS D'INTERIOR. Se constitueix com a un fòrum de debat i discussió
impulsat per l’FVMP.

Article 2.- Naturalesa i règim jurídic
L'FMI es constitueix de conformitat amb el que s'estableix pels Estatuts de
l’FVMP i el seu Reglament Interior de Funcionament i Organització.
L'FMI manca de personalitat jurídica pròpia, té caràcter consultiu i la seua
coordinació és competència de la Secretaría 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
L'FMI estarà format per municipis enquadrats en el concepte de municipi
d'Interior que responen al criteri de situació en risc de despoblació i que integren el
Ple de l’FMI.
L'FMI 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.
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Article 4.- Fines
Són els següents:
•

Fomentar la participació dels municipis d'interior.

•

Rebre i recaptar informació sobre les iniciatives, activitats i programes que es
duen a terme en matèria de despoblació.

•

Presentar iniciatives, suggeriments i propostes per a la promoció de la
participació, en favor del desenvolupament de municipis o territoris d'interior de
la Comunitat valenciana.

•

Col·laborar en la posada en marxa d'activitats i programes municipals o
supramunicipals, que afavorisquen o faciliten el desenvolupament dels municipis
d'interior.

•

Racionalitzar recursos i inversions especifiques en municipis d'interior.

•

Planificar estratègica de desenvolupament social i econòmic amb noves
oportunitats pròpies per a aquests municipis.

•

Coordinar acciones amb altres administracions i institucions a fi de maximitzar
l'eficàcia en l'adopció de decisions i aconseguir major eficiència en la gestió local.

•

Contemplar el turisme d'interior com a motor de creixement econòmic i de
desenvolupament social per a les poblacions afectades.
−

Reconvertir el turisme d'interior d’«estacional» a «marca d'atractiu turístic
permanent de la Comunitat».

−

Revisar serveis i infraestructures per a acomodar la demanda turística al
mateix temps que es rendibilitza la utilitat per a les veïnes i els veïns.

−

Reformular les inversions a realitzar per a generar turisme com a motor de
desenvolupament econòmic i social en la zona, de manera que s'apliquen
mesures de fre a la despoblació existent.

−

Repensar les càrregues possibles al respecte i la intervenció en l'entorn
natural, a l'ésser el major atractiu turístic d'aquests municipis.

−

Impulsar mesures de retorn econòmic per al manteniment i conservació del
medi natural que beneficie al conjunt de la societat.

−

Qualssevol altres que s'establisquen.
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TÍTOL II. ORGANITZACIÓ I COMPOSICIÓ

Article 5.- Funcionament
L'FMI està integrat per 33 municipis d’interior de conformitat amb l'article 3 del
present reglamento, a proposta dels grups polítics que integren l’FVMP segons el
repartiment i distribució proporcional a la seua representativitat en l'Assemblea de
l’FVMP.
No obstant això, de conformitat amb el Reglament Interior de Funcionament i
Organització de l’FVMP, a sol·licitud de l'alcalde/ssa president/a, motivant els criteris i
adequació a les finalitats del FMI, es podrà acordar l'ampliació dels integrants del FMI.
L'FMI funcionarà en Ple o en Comissió de Treball, conforme a allò 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 FMI correspon al titular de la Secretària General de l’FVMP i
podrà ser assistit per una persona al servei de l’FVMP designada a aquest efecte pel
titular de la Secretaría General.

Article 6.- Funcions de la Presidència
El president/a exerceix les següents funcions:
•

Ostentar la representació de l’FMI i la Comissió de Treball de l’FMI.

•

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.

•

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 l'FMI, com a fòrum de
participació, en els assumptes que així s'acorde.

•

Les altres que corresponguen de conformitat amb el present reglament.
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Article 7.- Tipus de sessions i periodicitat de l’FMI
•

Les sessions podran ser ordinàries i extraordinàries.

•

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

Article 8.- De la Comissió de Treball de l’FMI
8.1 Es constitueix la Comissió Permanent com a òrgan de suport al ple de l’FMI,
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/a.

•

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

•

Un representant de les mancomunitats de la Comunitat Valenciana.

A més, participaran com a membres de la Comissió de Treball per la seua
reconeguda labor i esforç en l'avanç d'actuacions per a evitar desequilibris territorials
en la Comunitat Valenciana i per ser els fundadors de la plataforma Suma’t per no
restar:
•

Un representant de l'associació FADEMUR-PV.

•

Un representant de l'associació AMUFOR.

•

Un representant de l'associació ESMONTAÑAS.

El President/a de l'FMI 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.
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Article 9. Comissionat del Fòrum de Municipis d'Interior
Es crea el Comissionat del Fòrum de Municipis d'Interior/Comissió Permanent,
que s'encarregarà de:
•

Impulsar i potenciar les mesures i els acords de l’FMI.

•

El seguiment, control, avaluació i desenvolupament de l'agenda AVANT per
a posar fre a la despoblació.

•

Coordinar les actuacions de lluita contra la despoblació.

L'elecció de la persona que s'encarregue del Comissionat correspon al Ple del
Fòrum de Municipis d'Interior i formarà part de la Comissió de Treball de l’FMI.

Article 10. Convocatòria
L'FMI se reunirà, prèvia convocatòria de la Secretaria General, a proposta del
seu president/a notificada a tots els membres integrants d'aquesta. 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.

Article11.- Constitució
L'FMI 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.
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Article 12.- 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 13.- 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.
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, facilitant, 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 de l’FMI haurà d'aportar una adreça
de correu electrònic a la qual s'enviaran els referits documents. Conjuntament amb la
convocatòria, en la qual es fixarà data i lloc de celebració, es remetrà l'Ordre del dia de
la sessió, així com la documentació necessària per al desenvolupament de la sessió.
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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
l'FMI.

Segona. L'FMI com a òrgan consultiu sense personalitat jurídica pròpia creat en el si de
l’FVMP, està sotmès als acords dels òrgans de govern d'aquesta.

Tercer. Les presents normes de funcionament i els acords de l’FMI se sotmetran a
l'aprovació de la Junta de Portaveus.

DISPOSICIÓ FINAL

Primera. - Aquest Reglament substitueix a l'aprovat en 2016, que queda revocat amb
caràcter general.

Segona. - Entra en vigor l'endemà de la seua aprovació.

Tercera. - S'inclourà en la web de l’FVMP en l'espai FÒRUM DE MUNICIPIS
D'INTERIOR, i en el portal de transparència de l’FVMP.
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