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TÍTOL PRELIMINAR 

DISPOSICIONS GENERALS 
 

Article 1r 

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies (en avant FVMP) és una associació constituïda 

pels Municipis, Províncies i altres Entitats Locals que voluntàriament ho decidisquen per a la 

defensa i promoció de l'autonomia local i dels interessos locals, de conformitat amb allò que s'ha 

disposat en la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la normativa sobre 

Règim Local.  

L’FVMP, s’acull a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació i a la 

Llei 14/2008, de 18 de novembre d’Associacions de la Comunitat Valenciana.  

Article 2n 

1. L’FVMP té personalitat jurídica pròpia i pública, i plena capacitat d'obrar, sense més limitacions 

que les establides en la normativa legal vigent, i en els presents estatuts i reglaments interns 

de desenrotllament.  

2. L’FVMP es constitueix per una duració il·limitada. No obstant això, aquesta quedarà supeditada 

al que estableixen els presents Estatuts.  

3. El símbol de l’FVMP és l'emblema de la Generalitat rodejat de les dotze estreles del Consell 

d'Europa disposades en cercle.  

Article 3r 

1. L’FVMP té la seua seu central en la ciutat de València, carrer de Guillem de Castro, 46-1r.  

2. No obstant això, als efectes de l'exercici de les seues funcions institucionals i administratives, 

l’FVMP podrà comptar amb dependències en les ciutats d'Alacant i Castelló, en la mesura que 

ho possibiliten els seus recursos o la col·laboració amb altres institucions.  

3. Les sessions dels òrgans de l’FVMP podran celebrar-se en qualsevol municipi del territori de la 

Comunitat Valenciana.  

4. Els mitjans personals dependents de l’FVMP es localitzaran en tals dependències, en funció de 

les necessitats operatives apreciades en cada moment pels seus òrgans de govern.  

5. Per al canvi de seu bastarà, inicialment, l'acord del Consell de la Federació, fins que siga sotmés 

a ratificació de l'Assemblea General en la primera reunió que celebre.  

Article 4t 

1. L'àmbit territorial de l’FVMP és el de la Comunitat Valenciana i el seu àmbit competencial 

qualsevol assumpte d'interés per a les entitats locals valencianes.  

2. L’FVMP no persegueix cap fi de lucre. Si de les activitats exercides per aquesta s'obtinguera 

algun benefici, haurà d'aplicar-se íntegrament als objectius i finalitats que s'estableixen en 

aquests Estatuts i que constitueixen la seua raó de ser. 
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TÍTOL I 

DELS  FINS 
 

Article 5é 

1. Constitueixen els fins de l’FVMP: 

a) El foment i la defensa de l'autonomia de les entitats locals.  

b) La representació, defensa i promoció dels interessos de les entitats locals davant de les 

instàncies polítiques, administratives i judicials.  

c) El desenvolupament i la consolidació de l'esperit europeu en l'àmbit local, basat en l'autonomia 

i solidaritat entre les entitats locals.  

d) La promoció i realització d'estudis per al millor coneixement dels problemes i de les 

circumstàncies en què es mou la vida local.  

e) La cooperació i assistència tècnica al desenvolupament dels interessos locals.  

f) La promoció i execució de programes i activitats de formació sobre temes locals dirigits als 

càrrecs electes i personal al servei de l'Administració.  

g) La promoció, execució i prestació d'iniciatives i activitats empresarials públiques o privades 

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.  

h) La difusió del coneixement de les institucions locals, comarcals i provincials entre els veïns i 

veïnes de les Comunitat Valenciana, promovent la seua participació en aquestes.  

i) El desenvolupament i consolidació de l'esperit democràtic en l'àmbit local, basat en 

l'autonomia i la solidaritat entre els diversos municipis de la Comunitat Valenciana.  

j) Qualsevol altre fi que afecte directament o indirectament als seus associats.  

2. Els fins enumerats en l'apartat anterior no podran interpretar-se de forma tal que el seu exercici 

invadisca o menyscabe l'autonomia i les competències de les Entitats Locals associades previstes 

en la legislació de Règim Local.  

Article 6é 
 

Per al compliment dels seus fins, l’FVMP: 

a) Establirà les estructures orgàniques que considere necessàries.  

b) Promourà, constituirà i participarà en societats mercantils o entitats de promoció d'iniciatives 

empresarials d'interés local.  

c) Facilitarà l'intercanvi d'informació sobre temes locals.  

d) Constituirà servei d'assessorament i assistència per als seus membres.  

e) Organitzarà i participarà en reunions, seminaris i congressos.  

f) Es dirigirà als Poders Públics i intervindrà si és el cas, en la formulació de la normativa legal 

que afecte les Entitats Locals.  

g) Promourà publicacions informatives i divulgatives en matèries de la seua competència.  

h) Qualsevol altra activitat o funció que contribuïsca a la millor consecució dels seus fins. 

i) Promourà la creació i manteniment d'espais d'intercanvi d'experiències de bones pràctiques 

municipals.  
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TÍTOL II 
DELS ASSOCIATS 

 

Article 7é 

1. L’FVMP està composta per socis titulars.  

2. Podran ser socis titulars tots els Municipis, Províncies i la resta d'Entitats Locals que manifesten 

la seua voluntat expressa d'adhesió a l’FVMP i de complir els seus Estatuts.  

La representació de cada Entitat Local l'exercirà el seu alcalde/ssa o membre de la Corporació 

en qui delegue, a excepció del que preveuen els articles 28 i 33.  

Article 8é 

1. L'alta i baixa dels socis titulars serà acordada pel Consell de la Federació.  

2. L'Acta, comprensiva de l'Acord del Consell, determinarà l'adquisició o pèrdua de la condició 

d'associat de l’FVMP produint efectes des del mateix dia en què s'adopte el dit Acord.  

3. La Secretaria General, a aquest efecte, serà l'encarregada de realitzar i controlar les actes 

corresponents, així com el Llibre Registre de les altes i les baixes de les entitats locals 

associades.  

Article 9é  

1. Els socis titulars tenen els següents drets:  

a) Assistir amb veu i vot a l'Assemblea General i a quantes reunions siguen convocades 

vàlidament.  

b) Ocupar càrrecs en els òrgans de govern.  

c) Participar en les tasques i activitats.  

d) Usar les instal·lacions i serveis.  

e) Fer ús dels emblemes i distincions.  

f) A ser informats sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l’FVMP, del seu 

estat de comptes i del desenvolupament de la seua activitat.  

g) A impugnar els acords dels òrgans de govern de l’FVMP que estime contraris a la Llei o els 

presents Estatuts.  

2. El Consell de la Federació podrà suspendre, a més d'altres drets inherents a la seua condició de 

soci titular, el dret de veu i vot a tot soci que dega un any de quotes a l’FVMP.  

Article 10é  

Els socis titulars tenen, en tot cas, els deures següents:  

a) Complir els presents Estatuts i els Acords vàlidament adoptats pels Òrgans de Govern de 

l’FVMP.  

b) Pagar les quotes anuals, derrames i altres aportacions que, d'acord amb els presents Estatuts, 

s'establisquen.  

c) Abonar les aportacions extraordinàries que siguen acordades pel Consell de la Federació.  

d) Vetlar per la consecució dels fins estatutaris.  
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Article 11é 

La baixa d'una entitat local adherida a l’FVMP comportarà per a aquella:  

a) La pèrdua de tots els seus drets.  

b) La impossibilitat de reclamar devolució patrimonial o cap quota.  

c) L'obligació d'abonar les quantitats que, per qualsevol motiu, deguera a l’FVMP a la data de 

causar baixa.  

Article 12é 

1. La condició de soci es perdrà:  

a) Per decisió voluntària de l'associat, prèvia presentació de l'Acord Corporatiu respectiu en el 

qual s'expresse tal decisió a la Comissió Executiva de la Federació.  

b) Per incórrer en actes d'acció o omissió que atempten greument contra els fins o la pròpia 

existència de l’FVMP o incompliment greu de la seua condició de soci.  

c) Quan es produïsca impagament de quotes per un període superior a un any.  

2. En els casos previstos en els apartats b) i c) anteriors, serà obligatòria la prèvia instrucció de 

l'expedient i audiència a l'entitat local afectada pel Consell de la Federació que resoldrà a través de 

resolució motivada, una vegada consultada la Junta de Portaveus.  

 

TÍTOL III 
ÒRGANS DE GOVERN DE L’FVMP 

 

Article 13é 

1.- Els òrgans de govern de l’FVMP són els següents: 

a) L'Assemblea General.  

b) El Consell de la Federació.  

c) La Comissió Executiva.  

d) La Presidència.  

e) Les Vicepresidències.  

f) La Junta de Portaveus. 

2.- Amb caràcter complementari es crea el Consell de Consells. 
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CAPÍTOL I 

DE L'ASSEMBLEA GENERAL 

 

Article 14é 

1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l’FVMP.  

2. L'Assemblea General està integrada pels socis titulars.  

3. L'Assemblea General podrà acordar l'ingrés o baixa en altres Federacions o Confederacions.  

Article 15é 

Són competències de l'Assemblea General:  

1. Aprovar els plans i programes d'actuació.  

2. Aprovar i modificar els Estatuts.  

3. Aprovar quants Actes i Resolucions estime convenient amb vista al millor exercici de l'activitat i 

fins propis de l’FVMP.  

4. Controlar la gestió dels Òrgans de Govern de l’FVMP.  

5. Triar, nomenar i cessar els membres del Consell de la Federació i de la Comissió Executiva així 

com a la Presidència de l’FVMP, excepte allò que s'ha previst per a substitucions dels membres 

d'aquests òrgans entre Assemblees.  

6. Dissoldre l’FVMP i nomenar la Comissió Liquidadora.  

7. Qualsevol altra que li corresponga d'acord amb els presents Estatuts.  

Article 16é 

1. L'Assemblea General es reunirà, amb caràcter ordinari, cada quatre anys i, en tot cas, després 

de la celebració d'eleccions locals, segons acord adoptat a l’empara de la Llei 57/2003, de 16 de 

desembre, de mesures per a la modernització del govern local, que modifica la disposició 

addicional cinquena, paràgraf 2 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim 

local.  

2. L'Assemblea General es reunirà, amb caràcter extraordinari, en els supòsits següents: 

a) Quan així ho decidisca el Consell de la Federació,  

b) Quan ho sol·licite per escrit, un nombre de socis que representen, com a mínim, el 20 per 

cent de vots totals de les entitats locals adherides; o  

c) Quan ho acorde la Comissió Executiva i ho ratifique el Consell.  

3. L'Assemblea General, ordinària i extraordinària, serà convocada per la Presidència, amb l'acord 

previ del Consell de l’FVMP, almenys, amb trenta i quinze dies naturals d'antelació, 

respectivament, a la data de la seua celebració.  

Article 17é 

1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament, en primera convocatòria, amb l'assistència dels 

membres que representen, com a mínim, la mitat més un dels vots de l'Assemblea. En segona 

convocatòria, una hora més tard, siga quin siga el nombre de vots representats. En ambdós 

supòsits, la representació inclourà els vots presents i representats a través de les delegacions 

efectuades en temps i forma.  
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2. El Consell de la Federació fixarà i aprovarà la convocatòria i Orde del Dia assistit per la Secretaria 

General.  

A més, per a l'Assemblea General s’inclouran en l'Ordre del Dia tots els assumptes que, sent 

d'interés per als fins de l’FVMP, hagen sigut expressament sol·licitats per escrit, almenys, per un 

nombre de membres que representen, com a mínim, el 10% de vots totals de les entitats locals 

adherides.  

Article 18é  

1. La Presidència, les Vicepresidències i la Secretaria General i la Vicesecretària de l’FVMP 

presidiran l'Assemblea General a l'únic efecte de la seua constitució i sotmetran a aprovació del 

plenari, el reglament de l’Assemblea, l’Ordre del dia i els membres de la Mesa que presidiran 

l'Assemblea.  

2. Les sessions de l'Assemblea General seran presidides per una Mesa formada per una 

Presidència, dues Vicepresidències i quatre Secretaries. Aquesta Mesa serà triada, abans de 

començar les sessions, d'acord amb el Reglament d'Assemblees.  

3. L'ordre del dia de l'Assemblea serà fixat pel Consell de l’FVMP segons l'article 17 i de conformitat 

amb allò establit en la Disposició transitòria dels Estatuts. L'ordre del dia acompanyarà a la 

convocatòria de l'Assemblea.  

Article 19é  

1. Després de la celebració d'eleccions locals, dins dels quatre mesos següents a la constitució de 

les noves entitats locals, en sessió convocada a aquest efecte, l'Assemblea General renovarà els 

òrgans de govern de l’FVMP.  

2. El mateix dia de la constitució dels Ajuntaments, es dissoldrà automàticament la Comissió 

Executiva i el Consell, assumint totes les seues competències la Junta de Portaveus ixent qui 

actuarà en funcions.  

Article 20é  

1. Com a regla general, per a l'adopció de qualsevol Resolució o Acord, serà necessària la majoria 

simple dels vots representats en l'Assemblea General.  

2. Per a l'elecció del Consell i de la Comissió Executiva de l’FVMP s'aplicarà el que disposen els 

articles 24 i 30 respectivament.  

3. L'absència d'algun membre, una vegada iniciada la deliberació equival, als efectes de la votació, 

a l'abstenció.  

4. A l'Assemblea assistirà la Secretaria General amb veu però sense vot.  

Article 21é  

1. En les votacions cada soci titular en l'Assemblea disposarà del nombre de vots que li correspon 

d'acord amb la següent escala de població.  

Municipis amb població fins a 250 habitants:  1 vot 

Municipis amb població de 251 a 1.000 h:  2 vots 

Municipis amb població de 1.001 a 2.000 h:  3 vots 
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Municipis amb població de 2.001 a 5.000 h:  5 vots 

Municipis amb població de 5.001 a 10.000 h:  10 vots 

Municipis amb població de 10.001 a 20.000 h:  15 vots 

Municipis amb població de 20.001 a 50.000 h:  25 vots 

Municipis amb població de 50.001 a 100.000 h:  50 vots 

Municipis amb població de 100.001 a 500.000 h:  100 vots 

Municipis amb població superior a 500.000 h:  150 vots 

  

2. Les Diputacions tindran el mateix nombre de vots que li corresponguen a la capital de la seua 

respectiva Província, incrementats en un 25%.  

3. Les Mancomunitats tindran el mateix nombre de vots que el municipi de major població integrat 

en aquesta, sempre que n’exercisca la condició de soci titular.  

4. Per a la determinació de vots es considerarà la relació d'habitants de dret, d'acord amb l'última 

rectificació padronal.  

Article 22é  

1. Serà admés per delegació el vot d'un soci titular en un altre. La dita delegació s'atorgarà per 

Decret o Resolució de l'Alcaldia havent d'estar en poder del soci de l’FVMP que vaja a exercir tal 

delegació i de la Secretaria General abans d'iniciar-se la sessió de l'Assemblea.  

2. En tot cas, el màxim de delegacions que pot assumir simultàniament cada soci no excedirà de 

cinc, siga quin siga el nombre de vots que aquestes delegacions totalitzen i, en tot cas, exclosa 

la de la seua pròpia entitat local.  

3. Els debats, acords i resolucions de l'Assemblea quedaran reflectits en les corresponents actes 

que portarà la Secretaria General.  

 

CAPÍTOL II 
DEL CONSELL DE LA FEDERACIÓ 

 

Article 23é  

El Consell de la Federació, és l'òrgan màxim de l’FVMP entre Assemblees i l'encarregat d'executar 

les seues Resolucions.  

Article 24é  

1. El Consell de la Federació està integrat per un total de cinquanta-tres membres: la Presidència, 

les tres Vicepresidències i quaranta-nou Vocals.  

2. Els membres del Consell es triaran i nomenaran per l'Assemblea General conforme al 

procediment següent:  
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a) Seran candidats/es únicament els socis titulars de l’FVMP. Cap candidat/a pot presentar-

se en més d'una llista.  

b) Les llistes que concórreguen a l'elecció hauran de contindre un total de cinquanta-tres 

candidats/es. Per a la presentació vàlida de la candidatura, haurà de ser subscrita almenys 

pel cinc per cent dels vots de l'Assemblea.  

c) La votació es realitzarà a candidatures completes i tancades, de manera que cada soci 

titular donarà el seu vot a la llista, sense introduir en ella cap modificació ni alterar-ne l'orde 

de col·locació dels candidats/es.  

d) En cas de produir-se empat entre algunes llistes, resultarà triada la llista els/les 

candidats/es de la qual representen el nombre més gran de socis titulars en l'Assemblea.  

Article 25é  

1. Es perdrà la condició de membre del Consell de l’FVMP per algun dels motius següents:  

a) Dimissió presentada per escrit a la Presidència. 

b) Pèrdua de la condició d'alcalde/ssa o president/a de l'Entitat Local. 

c) Per causar baixa en la Federació l'Entitat Local que presidisca. 

d) Per deixar de pertànyer a la formació política per la que va ser triat. 

2. La vacant es cobrirà per la persona que li substituïsca en la Presidència de la dita entitat local 

sempre que això no implique variació en el govern municipal. Cas contrari, el Consell triarà a un 

altre membre d'entre els socis titulars pertanyents a la mateixa formació política, a proposta 

d'aquesta, fins a la celebració de la pròxima Assemblea General.  

3. El mandat dels membres del Consell de la Federació, triats en l'Assemblea General, excepte el 

que preveu aquest article quant a la pèrdua de la condició de membre, comprendrà des de la 

celebració d'aquesta fins que s'adopte l'acord de convocatòria d'Assemblea General Ordinària 

després de la celebració de les eleccions locals. 4. La celebració de l'Assemblea General 

Ordinària serà acordada, pel Consell de la Federació, i convocada pel president, en el període 

comprés entre la publicació del Reial Decret de convocatòria d'eleccions locals, i l'inici de la 

campanya electoral, tenint en compte les previsions establides en l'article 19.1.  

Article 26é  

1. Són competències del Consell de la Federació: 

a) Complir i fer complir els Acord i Resolucions de l'Assemblea General de l’FVMP.  

b) Vetlar pel compliment dels fins estatutaris.  

c) Aprovar les quotes anuals i les aportacions extraordinàries.   

d) Aprovar els Pressupostos i els Comptes generals amb caràcter anual, amb els controls de 

gestió de l'Assemblea General establits en aquests Estatuts.  

e) Decidir sobre aquells assumptes que, per la seua urgència, no puguen ser presentats en 

l'Assemblea General, a la qual se n’haurà de donar compte quan se celebre.  

f) Aprovar definitivament l’acord provisional de la Junta de Portaveus de l’Alta o Baixa dels 

socis titulars.  

g) Cobrir les vacants que es produïsquen en la Comissió Executiva i el Consell de la 

Federació.  

h) Aprovar el Reglament Interior d’Organització i Funcionament de l’FVMP. 
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i) Acordar la celebració de l'Assemblea General amb caràcter previ a la convocatòria del 

president.  

j) Adoptar l'acord de canvi de seu de la Federació.  

k) Qualsevol altra que li corresponga d'acord amb aquests Estatuts.  

2. El Consell podrà delegar alguna d'aquestes competències en la Presidència, la Comissió 

Executiva o la Junta de Portaveus, si bé no els podran ser delegades les previstes en els apartats 

c), d), g). 

Article 27é  

1. El Consell de la Federació celebrarà sessió ordinària un mínim de dues vegades a l'any. La 

sessió la convocarà la Presidència almenys amb catorze dies naturals d'antelació a la seua data 

de celebració.  

2. El Consell de la Federació celebrarà sessió extraordinària quan així ho decidisca la Presidència, 

a iniciativa pròpia o per petició escrita de, almenys, la tercera part dels seus membres o un 

nombre de socis que represente, almenys, idèntic percentatge dels vots de l'Assemblea. La 

sessió es convocarà per la Presidència amb l'antelació estrictament necessària.   

3. El Consell de la Federació es constitueix vàlidament en primera convocatòria, amb l'assistència 

o representació de, la mitat més un dels membres que ho componen, i en segona convocatòria, 

una hora més tard, siga quin siga el nombre de membres presents i representats en aqueix 

moment.  

En tot cas, serà necessària l'assistència de la Presidència i de la Secretaria General que assistirà 

amb veu però sense vot. 

Article 28é 

1. Cada membre del Consell de la Federació tindrà un vot excepte el que preveu l'apartat 3.  

2. Els Acords del Consell de la Federació s'aproven per majoria simple dels membres presents i 

representats.  

3. Els membres del Consell de la Federació, quan hi haja circumstàncies que impossibiliten la 

seua assistència, podran delegar el seu vot, per escrit, en un membre de la seua Corporació o 

en un altre membre del Consell.  

El màxim de delegacions que un membre del Consell podrà tindre seran tres; inclosa, si és el cas, la 

de la seua pròpia Corporació. 

Article 29é 

1. La Presidència del Consell de la Federació fixarà i aprovarà la convocatòria i l'Orde del Dia 

assistida per la Secretaria General, una vegada consultada la Junta de Portaveus. 

2. A més, per a les sessions ordinàries seran inclosos en l'Orde del Dia tots els assumptes que, 

afectant l’FVMP, hagen sigut expressament sol·licitats almenys per la tercera part dels membres 

del Consell de la Federació. 
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CAPÍTOL III 
DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA  

 

Article 30é 

1. La Comissió Executiva és l'òrgan col·legiat d'assistència a la Presidència de l’FVMP.  

2. La Comissió Executiva està integrada per un total de vint-i-sis membres: la Presidència, les tres 

Vicepresidències i vint-i-dos vocals.  

3. Els membres de la Comissió Executiva, es triaran i nomenaran per l'Assemblea General 

conforme al procediment següent: 

a) En la mateixa sessió en què es trie al Consell de la Federació es triarà la Comissió 

Executiva.  

b) La votació es realitzarà a candidatures completes i tancades, de manera que cada soci 

titular donarà el seu vot a una sola llista sense introduir-ne cap modificació ni alterar l'orde 

de col·locació dels/de les candidats/es.  

c) Únicament podran ser candidats/es a membres de la Comissió Executiva els cinquanta-

tres membres del Consell de la Federació assenyalats en l'article 24 d'aquests Estatuts.  

d) Les llistes que concórreguen a l'elecció hauran de contindre un total de vint-isis 

candidats/es. Cap candidat/a pot presentar-se en més d'una llista.  

e) En cas de produir-se empat entre algunes llistes, resultarà triada la llista els/les 

candidats/tes de la qual representen el nombre més gran de socis titulars en l'Assemblea.  

Article 31é 

1. Són competències de la Comissió Executiva:  

a) Complir els Acords del Consell i de l'Assemblea.  

b) Administrar el Patrimoni de la Federació i proposar al Consell les quotes anuals i les 

aportacions extraordinàries.  

c) Acordar la interposició de recursos legals en defensa dels interessos locals, a proposta 

del president.  

d) Proposar la celebració de l'Assemblea General al Consell de la Federació.  

e) Qualsevol altra que li corresponga d'acord amb aquests Estatuts.  

2. La Comissió Executiva podrà delegar, en un o més dels seus membres, en la Presidència o la 

Junta de Portaveus, si bé no podran ser delegades les previstes en els apartats, d) i f). 

Article 32é  

1. La Comissió Executiva celebrarà sessió ordinària com a mínim dues vegades a l'any. La sessió 

la convocarà la Presidència, almenys, amb set dies d'antelació a la seua celebració. La celebració 

de la Comissió Executiva podrà coincidir amb la celebració del Consell de l’FVMP, i en este cas, 

es podrà celebrar en unitat d'acte.  

2. La Comissió Executiva celebrarà sessió extraordinària: quan així ho decidisca la Presidència; per 

petició escrita de, almenys, la tercera part dels seus membres; o un nombre de socis que 

represente idèntic percentatge dels vots de l'Assemblea. La Comissió la convocarà la 

Presidència, dins dels deu dies següents a la seua sol·licitud. 
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3. El Comissió Executiva es constitueix vàlidament en primera convocatòria, amb l'assistència o 

representació de, la mitat més un dels membres que ho componen, i en segona convocatòria, 

trenta minuts més tard, siga quin siga el nombre de membres presents i representats en aqueix 

moment.  

4. La Presidència de la Comissió Executiva fixarà i aprovarà la convocatòria i Orde del Dia, assistida 

per la Secretaria General que assistirà amb veu, però sense vot, una vegada consultada la Junta 

de Portaveus.  

Article 33é  

1. Cada membre de la Comissió Executiva tindrà un vot, excepte el que preveu l'apartat 3.  

2. Els Acords de la Comissió Executiva s'aproven per majoria simple dels membres presents i 

representats.  

3. Els membres de la Comissió Executiva, quan hi haja circumstàncies que impossibiliten la seua 

assistència, podran delegar el seu vot, per escrit, en un membre de la seua Corporació o en un 

altre membre de la Comissió Executiva.  

El màxim de delegacions que un membre de la Comissió Executiva podrà tindre seran tres; inclosa, 

si és el cas, la de la seua pròpia Corporació.  

 

CAPÍTOL IV 
DE LA PRESIDÈNCIA I VICEPRESIDÈNCIA  

 

Article 34é  

1. La Presidència de l’FVMP serà triada i nomenada per l'Assemblea General en la mateixa sessió 
en què es trie al Consell de la Federació i a la Comissió Executiva. Únicament podrà ser 
candidat/a a la dita Presidència qualsevol dels vint-i-sis membres integrants de la Comissió 
Executiva. 
Es proclamarà president/a de l’FVMP aquell/a candidat/a què obtinga el nombre més gran de 
vots.  

2. La Presidència de l’FVMP, automàticament perdrà tal condició quan deixara d'exercir el càrrec 
d'alcalde/ssa president/a de la Corporació a què represente o deixara de pertànyer a la formació 
política per la qual va ser triat.  
En aquest cas es procedirà a triar nou president/a d'acord amb el que estableix el paràgraf 
anterior. Assumint interinament la Presidència els/les Vicepresidents/es pel seu orde. 

3. Correspon a la Secretaria General, en col·laboració amb la Junta de Portaveus, la gestió de 

l'organització de l'Assemblea General Extraordinària, que haurà de convocar-se pel Consell de 

l’FVMP, en un termini de 30 dies des que es produïsca la pèrdua de la condició de president/a.  

Article 35é 

1. Són competències de la Presidència:  

a) Representar legalment a l’FVMP a tots els efectes. 
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b) Convocar les sessions de l'Assemblea General i convocar i presidir-les sessions del 

Consell de la Federació, de la Comissió Executiva, la Junta de Portaveus i el Consell de 

Consells, en els termes que preveu aquests Estatuts.  

c) Controlar el compliment dels Acords del Consell de la Federació i de la Comissió 

Executiva.  

d) Dirigir el funcionament ordinari de l’FVMP i administrar-ne el patrimoni.  

e) Nomenar i cessar les persones que han d'ocupar les Vicepresidències, la Secretaria 

General i la Vicesecretaria General, donant compte d'això al Consell de la Federació.  

f) Proposar a la Junta de Portaveus la promoció, constitució o participació en societats o 

entitats de promoció d'iniciatives empresarials d'interés local.  

g) Proposar a la Comissió Executiva acordar la interposició de recursos legals en defensa 

dels interessos locals.  

h) Qualsevol altra que li delegue el Consell o la Comissió Executiva o les que no estiguen 

expressament atribuïdes a altres òrgans de l’FVMP.  

2. Supervisió i control de les funcions de la Secretaria General.La Presidència podrà delegar alguna 

d'aquestes competències en la Junta de Portaveus, llevat d’aquelles que hagen segut delegades 

en exclusivitat per l’Assemblea General.  

3. La Presidència té vot de qualitat en cas d'empat en tots els òrgans de l’FVMP.  

Article 36é  

1. Les tres Vicepresidències es triaran i nomenaran per la Presidència de l’FVMP, d'entre els 

membres que integren la Comissió Executiva, en atenció als acords de grups polítics aconseguits 

en l'Assemblea General de renovació de càrrecs.  

2. Són competències dels/de les Vicepresidents/es:  

a) Substituir per l'orde del seu nomenament i en els termes establits en aquests Estatuts al 
president de l’FVMP en cas de vacant, absència o malaltia. 

b) Les que expressament els delegue el/la president/a. 
 

Article 37é 

Les Vicepresidències de l’FVMP, perdran automàticament tal condició quan deixara d'exercir el 

càrrec d'alcalde/ssa president/a de la Corporació a què represente o deixara de pertànyer a la 

formació política per la qual va ser triat.  

 

TÍTOL IV 
DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 

 

Article 38é 

1. La Junta de Portaveus és l'òrgan a través del qual participen els Grups Polítics constituïts en 

l’FVMP. Es reunirà sota la direcció de la Presidència de l’FVMP, assistida per la Secretaria 

General.  
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2. La Junta de Portaveus estarà integrada, pel/per la president/a de l’FVMP, que actuarà com al seu 

president/a, i el portaveu triat per cada un dels Grups Polítics existents en l’FVMP, representats 

en la Comissió Executiva d'entre els seus membres o d'aquells partits, federacions, agrupacions 

o coalicions que, havent concorregut a les eleccions locals, hagueren aconseguit un nivell de 

vots, a nivell autonòmic, equivalent al 3%.  

3. Necessàriament els membres de la Junta de Portaveus formaran part de la Comissió Executiva 

de l’FVMP.  

4. El cessament i la substitució dels membres de la Junta de Portaveus seguirà el mateix procés 

que per al seu nomenament.  

5. A les reunions de la Junta haurà d'assistir, almenys el president/a o vicepresident/a, el/la 

secretari/ària general i/o el/la vicesecretari/ària general i almenys dos portaveus, i, si és el cas els 

seus suplents. Els portaveus podran anar acompanyats d'un assessor sense vot. En cas 

d'impossibilitat d'assistència del/de la president/a o vicepresident/a podran delegar en qualsevol 

membre de la Junta de Portaveus.  

6. Els portaveus podran delegar expressament la seua assistència, en cas d'impossibilitat 

d'assistència del titular i del suplent, en un assessor del grup polític corresponent.  

Article 39é  

1. Correspon a la Junta de Portaveus:  

a) L'assistència a la Presidència de l’FVMP en l'exercici de les seues atribucions.  

b) Acordar la creació o dissolució, si és el cas de les Comissions de Treball. Així com el 

nomenament i cessament dels membres que componen les Comissions.  

c) Conéixer i decidir en tot cas sobre els acords que, en forma de propostes als òrgans de 

govern, siguen adoptats per les Comissions de Treball.  

d) Les atribucions que li delegue la Presidència o un altre òrgan de l’FVMP en els termes 

establits en els articles 26, 31 i 35 dels presents Estatuts.  

e) Acordar l'alta o la baixa provisional dels socis titulars.  

f) Aplicar Reglament de Règim Interior d’Organització i Funcionament de l’FVMP.  

g) Acordar la realització de totes les operacions relatives a avals, hipoteques i la resta de 

garanties reals, així com la sol·licitud de crèdits i préstecs.  

h) Designar els membres que hagen de representar a les Entitats Locals valencianes en 

qualsevol Organisme o Entitat Pública o Privada, on existisca representació local.  

i) Qualsevol altra que li corresponga d’acord amb aquests estatuts.  

2. Sense perjuí de les delegacions que realitze amb caràcter general, la Presidència podrà sotmetre 

algun assumpte concret, de les matèries pròpies atribuïdes a la seua competència, al 

coneixement i resolució de la Junta de Portaveus, que tindran caràcter executiu i vinculant.  

3. La Junta de Portaveus es reunirà amb l’objecte d’informar, preparar i ordenar els treballs a 

desenvolupar, per a la celebració de la Comissió Executiva o el Consell. Així mateix, es reunirà 

en quantes ocasions siga convocada per la Presidència per a la seua consulta.  

4. Els acords de la Junta de Portaveus s'adoptaran mitjançant el sistema de vot ponderat atribuint-

se a cada un dels membres el percentatge de vots corresponent a la representativitat del seu 

grup polític dins de la Comissió Executiva de l’FVMP.  

5. Després de la constitució dels Ajuntaments, la Junta de Portaveus assumirà les competències 

del Consell i de la Comissió Executiva, fins a la celebració de l'Assemblea General de renovació 

de càrrecs. 
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6. La Junta de portaveus podrà delegar en la Secretaria General les facultats que estime 

convenients per a una major operativitat.  

7. Actuarà com a secretari/ària de la Junta de Portaveus la Secretaria General qui al seu torn podrà 

nomenar o delegar en un/a secretari/ària d'actes les seues funcions.  

 

TÍTOL V 
DEL CONSELL DE CONSELLS 

  

Article 40é  

1. Com a òrgan complementari d'assessorament, informació i consulta es crea el Consell de 

Consells, les decisions i acords del qual no tindran caràcter vinculant per als òrgans de govern.  

2. Del Consell de Consells formaran part, a més de la Presidència i la Secretaria General, tots els 

expresidents i exsecretaris Generals de l’FVMP.  

3. El Consell de Consells es reunirà a proposta de la Presidència, quan així ho estime oportú o a 

proposta de la Junta de Portaveus, mitjançant convocatòria efectuada a través de la Secretaria 

General amb almenys quinze dies d'antelació a la seua celebració.  

 

TÍTOL VI  
GRUPS POLÍTICS  

 

Article 41é  

1. Els membres del Consell de l’FVMP, d'acord amb la formació política a què pertanguen, 

representats en la Comissió Executiva d'entre els seus membres o d'aquells partits, federacions, 

agrupacions o coalicions que, havent concorregut a les eleccions locals, hagueren aconseguit un 

nivell de vots, a nivell autonòmic, equivalent al 3%. podran constituir-se en Grups Polítics.  

2. La constitució dels grups Polítics es farà, dins el termini d'un mes des que s'haguera celebrat 

L'Assemblea General l’FVMP.  

Els Grups polítics podran disposar de personal eventual de confiança, en proporció a la 

representativitat en el Consell de l’FVMP i sempre amb un mínim d'un assessor, atenent en tot 

cas a criteris de sostenibilitat financera de l’FVMP i que no produïsca menyscabament a la seua 

estructura de gestió administrativa. Per a això, hauran d'informar la Junta de Portaveus, segons 

el procediment que s'establisca en el Reglament Interior de Funcionament de l’FVMP.  
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Article 42é  

1. Els grups Polítics es constituiran per mitjà d'un escrit dirigit al president de la Federació i subscrit 

per tots els seus integrants que es presentarà davant del titular de la Secretaria General de 

l’FVMP. En l'escrit es farà constar la denominació del grup i el nom del portaveu del Grup i si és 

el cas del portaveu adjunt (suplent), havent de ser ambdós membres del Consell FVMP.  

2. Els membres del Consell que adquirisquen la seua condició després de la sessió constitutiva de 

la Corporació s'incorporaran al corresponent Grup Polític amb què haguera concorregut a les 

eleccions.  

3. Cap membre del Consell podrà quedar adscrit a més d'un grup, i no podrà pertànyer a un Grup 

Polític diferent d'aquell pel qual s'haguera presentat a les eleccions. 

4. Els Grups Polítics constituïts en l’FVMP estaran formats pel portaveu designat i per personal 

eventual de confiança. La relació laboral del personal eventual de confiança es trobarà vinculada 

en el temps a la proposta de nomenament i/o cessament per a tal càrrec pels portaveus dels seus 

respectius grups polítics, i en tot cas cessaren el dia de la celebració de l'Assemblea General en 

què es produeixen la renovació dels òrgans de govern, sent el secretari general, com a cap de 

Personal de la Federació, l'encarregat de la seua tramitació legal.  

El Reglament Interior d'Organització i Funcionament de l’FVMP regularà les funcions i ordenació 

del personal que formen els grups polítics.  

 

TÍTOL VII 
DE L'ORGANITZACIÓ DE LA SECRETARIA GENERAL 

 
CAPÍTOL I  

 

Article 43é  

1. La Secretaria General, és l'instrument permanent de suport tècnic administratiu als òrgans de 

govern de l’FVMP.  

2. La Secretaria General s'adscriu davall la directa dependència de la Presidència de l’FVMP.  

 

Article 44é  

1. La Presidència nomenarà, i podrà cessar, a la persona que haja d'ocupar la Secretaria General, 

donant compte d'això al Consell de la Federació. 

2. En cas de vacant, malaltia o absència, la Secretaria General serà exercida provisionalment per 

la Vicesecretaria General.  

Article 45é  

1. Són competències de la Secretaria General, sota la supervisió i control de la Presidència les 

funcions següents: 
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a) Subscriure qualsevol tipus de contracte o conveni amb entitats públiques i privades, 

autoritzat pel president o òrgan competent.  

b) Realitzar qualsevol acte propi del gir o tràfic mercantil i civil, i en especial:  

I. Realitzar qualsevol classe d'operacions relatives a avals, hipoteques i la resta 

de garanties reals, així com la sol·licitud de crèdits i préstecs.  

II. Administrar el patrimoni de la Federació, segons allò que s'ha previst pel 

Consell.  

III. Realitzar l'ordenació de pagaments i autoritzacions econòmiques, concedides 

per Institucions públiques i privades. 

IV. Gestionar les subvencions i qualssevol altres aportacions econòmiques, 

concedides per Institucions públiques i privades per qualsevol concepte, firmant 

els documents públics i privats que siguen necessaris en nom de l’FVMP.  

c) Assistir, ajudar i informar la Presidència de l’FVMP, preparant i proposant als seus òrgans 

quants temes i treballs siguen del seu interés, incloent-hi els relatius a quotes anuals i 

aportacions extraordinàries.  
d) Dirigir el funcionament ordinari dels serveis tècnics i administratius de l’FVMP i en 

particular:  
I. Exercir les funcions de Tresoreria i Règim Financer de l’FVMP intervenint amb 

el President la Comptabilitat.  
II. Exercir la Direcció del Personal, amb facultat per a contractar i acomiadar el 

personal al servei de l’FVMP, amb l'acord previ dels òrgans competents.  

e) Coordinar el funcionament de les Comissions de treball 

f) La a certificació dels acords i resolucions que s'adopten pels òrgans de govern de l’FVMP.  

g) Qualsevol altra que se li assigne d'acord amb aquests Estatuts, en compliment de les 

directrius emanades dels òrgans competents.  

h) Assistir als òrgans de l’FVMP, amb veu, però sense vot.  

i) Qualsevol altra que li corresponga de conformitat amb els presents Estatuts.  

2. La Secretaria General podrà delegar competències previstes en l'article 45 en la Vicesecretària 

General. 

 

CAPÍTOL II  

DE LA VICESECRETARIA GENERAL  

 

Article 46é  

1. La Presidència nomenarà i cessarà, a la persona que haja d'ocupar la Vicesecretaria, donant 

compte d'això al Consell de la Federació. 

2. El/la vicesecretari/ària general, prèvia delegació expressa de la Secretaria General i d’acord amb 

el que preveu l’article 45.2. podrà exercir les competències previstes en l'article 45.  

3. La responsabilitat dels actes exercits per delegació es consideraran de l'òrgan delegat. En tot 

cas, la Vicesecretaria General donarà compte/informarà la Secretaria dels actes realitzats basant-

se en la delegació.  
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Article 47é 

En cas de vacant del secretari/ària general o del vicesecretari/ària, el/la president/a cobrirà el lloc en 

el termini màxim d'un mes, donant compte al Consell de l’FVMP. 

 

CAPÍTOL III  

DE LES COMISSIONS DE TREBALL  

 

Article 48é  

1. Les Comissions de Treball es constitueixen com a fòrum de debat, discussió i participació 
sectorial de l’FVMP, per a l'elaboració d'estudis i formulació de propostes, sobre qüestions 
directament relacionades amb els fins de l’FVMP, estant obertes a tots els membres electes de 
les entitats locals associades i, en cas que corresponga, al personal que hi treballe.  

2. La Secretaria General coordinarà el funcionament d'aquestes Comissions. 
3. Dins de l'àmbit de les Comissions de Treball es podran constituir Comissions Tècniques i una 

Comissió de Portaveus. 
4. Les Comissions de treball, a través de la corresponent Presidència, podran presentar a la 

Presidència de l’FVMP propostes d'acord a adoptar, si és el cas, per la Comissió Executiva o pel 
Consell de la Federació.  

5. El funcionament de les Comissions de Treball es regularà pel Reglament aprovat pel Consell de 
l’FVMP, prèvia consulta a la Junta de Portaveus. 

 

 

TÍTOL VIII 
DELS FÒRUMS I ALTRES ÒRGANS SEMBLANTS 

 
 

Article 49é  

1. Podran crear-se en el si de l’FVMP, Fòrums, Xarxes, Seccions o altres òrgans de naturalesa 

anàloga per acord del Consell. Aquests Fòrums, Xarxes, Seccions estaran formats per associats 

que s'agrupen entorn d'un interés específic. 

2. El Reglament Interior d'Organització i Funcionament de l’FVMP regularà la dependència funcional 

i organització dels Fòrums i Xarxes. 
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TÍTOL IX  
DEL RÈGIM ECONÒMIC 

 

Article 50é 

1. La Federació Valenciana de Municipis i Províncies es nodrirà de:  

a) Les quotes anuals dels socis titulars.  

b) Les aportacions extraordinàries dels socis titulars.  

c) Les rendes del patrimoni de l’FVMP.  

d) Les aportacions i subvencions concedides per l'Administració Pública i per les Institucions 

de les Comunitats Europees.  

e) Qualssevol altres aportacions que es produïsquen. 

2. La quantia de les quotes anuals es determinarà en funció d'una quantitat fixa per habitant del 
territori corresponent a cada associat.  
Les Mancomunitats satisfaran una quota anual equivalent a la quantitat resultant de dividir la 
suma total de la població mancomunada pel nombre de municipis integrats.  

3. Les quotes anuals han de ser ingressades en l’FVMP en el primer trimestre de l'any corresponent.  

Article 51é  

1. El Pressupost i el seu exercici coincideixen amb l'any natural.  

2. Les activitats de l’FVMP s'ajustaran a les partides dels Pressupostos aprovats.  

3. La Federació Valenciana de Municipis i Províncies no té patrimoni fundacional.  

4. S'estableix en vint milions (20.000.000) d'euros, el límit del pressupost anual de la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies.  

Article 52é  

La contractació administrativa de l’FVMP es realitzarà tal com es disposa per la normativa en matèria 

de contractació pública que se li aplique.  

 

TÍTOL X  
LLIBRES I DOCUMENTACIÓ 

 
Article 53é  

1. L’FVMP disposarà d'una relació actualitzada dels seus associats/des, que oferisca fiabilitat del 

seu contingut.  

2. L’FVMP haurà de disposar d'un llibre d'actes de l'Assemblea General i de la Comissió Executiva 

i del Consell, que hauran d'adaptar-se a la utilització de mitjans informàtics.  
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Article 54é 

Els llibres d'Actes i de Registre d'Associats/des hauran de ser conservats permanentment, sota 

custòdia de la Secretaria General.  

Article 55é  

L’FVMP de conformitat amb la legislació aplicable en matèria de Transparència, Accés a la 

Informació i Bon Govern, complirà amb les exigències legals i oferirà informació corresponent a la 

utilització dels recursos públics així com de la planificació i gestió de la seua activitat, en la convicció 

que la transparència, l'accés a la informació pública i les normes de bon govern han de ser els eixos 

fonamentals de tota l’acció pública.  

 

TÍTOL XI  
RELACIONS AMB ALTRES ADMINISTRACIONS 

 

Article 56é  

De conformitat amb el que disposa l'apartat quart de la Disposició Addicional Cinquena de la Llei 

7/85 reguladora de les bases de Règim Local, la Llei 8/2010 de Règim Local de la Comunitat 

Valenciana i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Federació Valenciana de Municipis 

i Províncies, com a associació d'entitats locals d'àmbit autonòmic amb més implantació en tot el 

territori, exercirà la representació institucional de l'Administració local en les seues relacions amb la 

Generalitat Valenciana, i l'Administració General de l'Estat en matèria corresponent a l'àmbit 

autonòmic.  

 

TÍTOL XII 
DE LA DISSOLUCIÓ DE L’FVMP 

 
Article 57é  

1. La dissolució de l’FVMP serà acordada per l'Assemblea General en sessió extraordinària per 

l'acord dels quatre quints dels vots de l'Assemblea.  

2. En la mateixa sessió, l'Assemblea General nomenarà la Comissió Liquidadora d'entre els 

membres del Consell de la Federació.  

La Comissió Liquidadora realitzarà inventari del Patrimoni Social de l’FVMP. Una vegada liquidats 

els deutes i obligacions, es procedirà a repartir el Patrimoni Social sobrant entre els socis titulars en 

proporció a la quantia de les seues respectives quotes.  
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DISPOSICIONS FINALS 

 

Primera  El mandat de la Presidència, Vicepresidències i la resta de membres del Consell de la 

Federació, Comissió Executiva i Junta de Portaveus, correspondrà amb el mandat de les entitats 

locals, podent ser reelegits successivament.  

Segona. Els càrrecs enumerats en la disposició anterior s'exerciran amb caràcter gratuït.  

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

 

El/la secretari/ària general i el/la vicesecretari/ària continuaran en el seu càrrec fins que no es 

produïsca una nova elecció.  

Constituïdes les noves Corporacions Municipals després de la celebració d'eleccions, cessaran en 

els seus càrrecs tots els membres del Consell i de la Comissió executiva, a excepció dels integrants 

de la Junta de Portaveus que actuaran en funcions. La junta de Portaveus assumirà les funcions de 

la Comissió Executiva i del Consell, actuant en funcions com a únic òrgan entre assemblees 

ordinàries.  

Correspon a la Secretaria General la competència d'organització d'Assemblees de l’FVMP.  

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 

 

Per a desenvolupar i aplicar els presents Estatuts i regular el funcionament dels òrgans de l’FVMP, 

l’Assemblea General delega en el Consell per a que en un termini màxim de tres mesos, des de 

l’aprovació dels presents estatuts, aprove el Reglament de Règim Interior d'Organització i 

Funcionament de l’FVMP.  

Així mateix, l’Assemblea General delega en el Consell la redacció i aprovació d’un Reglament de 

Funcionament d’Assemblees, que posteriorment haurà de ser aprovat per cada assemblea com a 

òrgan sobirà de l’FVMP.  
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 

 

Després de la finalització de l'Assemblea General convocada per a l'elecció i renovació dels òrgans 

de govern de l’FVMP, el Consell de la Federació podrà celebrar sessió extraordinària amb l'objecte 

de donar a conéixer els nomenaments de les Vicepresidències, la Secretaria General i la 

Vicesecretaria General de l’FVMP i la resta de circumstàncies que es prevegen, tot això de 

conformitat amb el que establixen els presents Estatuts.  

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

 

Els presents Estatuts entraran en vigor el mateix dia de la seua aprovació quedant automàticament 

derogats els aprovats en la XI Assemblea General Extraordinària de l’FVMP.  


