
 

 

 

L’ FVMP I LA UA SIGNEN UN CONVENI PER A CREAR ESTUDIS DE POSTGRAU 
UNIVERSITARIS ESPECIALITZATS EN LA GOVERNANÇA LOCAL VALENCIANA 

 

La vicesecretària de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Tamara Martínez, i la rectora de 

la Universitat d’Alacant, Amparo Navarro, han signat un conveni de col·laboració pel qual la Universitat 

crearà per als pròxims cursos diversos postgraus especialitzats en la governança local al País Valencià 

i que aniran adreçats tant a càrrecs electes com a personal al servei de l’administració local. 

Amb aquesta iniciativa, que es suma a un acord semblant de la entitat municipalista valenciana amb 

la Universitat de València, l’FVMP continua apostant per millorar el serveis de formació que presta als 

diferents agents que formen part de la governança als ajuntaments, mancomunitats i diputacions de 

tot el territori valencià. 

“Un dels nostres grans objectius continua sent potenciar la formació de tot el personal vinculat a 

l’administració local de les nostres comarques. Els resultats de la formació continua adreçada al 

personal al servei de l’administració local i l’Escola de càrrecs electes de la Federació són un exemple 

d’aposta per la qualitat formativa i de l’interès de la millora dels serveis públics des dels ajuntaments. 

Estem en continua cerca de millora i progressió dels objectius formatius cap a matèries que interessen 

i ajuden a millorar la governança local”, ha assegurat Tamara Martínez. 

“Amb aquest conveni que signem amb la Universitat d’Alacant tornem a fer un salt qualitatiu molt 

important. Mitjançant el món acadèmic, formem gent que està al servei de l’administració local com 

a les regidores i regidors, però en aquest cas dins del món de la universitat. Ja ho fem a la Universitat 

de València i ara ho farem també a la d’Alacant. L’objectiu és que les persones que estiguen al 

capdavant dels ajuntaments puguen tindre una formació que els habilite per a prendre les millors 

decisions possibles i ser millors gestors i gestores”, ha afirmat Tamara Martínez. 

Per a la rectora de la Universitat d’Alacant, Amparo Navarro, aquest és un acord que mostra “la 

predisposició de la Universitat d’Alacant a col·laborar amb les administracions i en particular amb la 

Federació Valenciana de Municipis i Províncies posant a la seua disposició tot el coneixement i la 

capacitat de la nostra institució a través de la formació, la docència i la recerca que ara aplicarem a 

l’àmbit de l’administració local, la més propera als ciutadans”. 

L’acord permet promoure el desenvolupament de la docència, la transferència de coneixement i la 

recerca en tots aquells àmbits que es relacionen amb les administracions i el sector públic local des 

d’una perspectiva pluridisciplinar entre les dues institucions. En eixe sentit, la Universitat es 

compromet a organitzar cursos de postgrau i de formació permanent que tinguen com a principal punt 

d’estudi assumptes d’àmbit local.  

Així mateix, i a través del professorat corresponent, la Universitat d’Alacant podrà col·laborar amb la 

FVMP en l'elaboració, entre d’altres, de Models Marc d'Ordenances Municipals, Bases de Processos de 

Selecció, Models de Plecs Administratius, etc. A més a més, la Universitat d’Alacant facilitarà a la FVMP 

l’ús de les seues instal·lacions a fi de realitzar activitats de formació, tant contínua com dirigida a 

càrrecs electes. 


