
 

 

ACORDS 

JUNTA DE PORTAVEUS 

11 de febrer de 2020 

SEU FVMP 

1. APROVACIÓ PER UNANIMITAT DE L'ACTA DE LA REUNIÓ ANTERIOR. 

 

2. DELEGACIÓ DEL PRESIDENT EN EL SECRETARI GENERAL 

El secretari general informa que Sr. Rubén Alfaro Bernabé, president, de conformitat amb 

l'article 17 del Reglament de Règim Interior de Funcionament i Organització de l’FVMP, 

que estableix la possibilitat de delegar les funcions de Presidència de la Junta de Portaveus 

en el secretari general, ha delegat en la seua persona aquestes funcions i ho notifica a la 

Junta de Portaveus. 

 

3. INFORME DEL SECRETARI GENERAL 

A. REUNION FEMP- CNAL. En el si de la Comissió Nacional d'Administració Local, 

en la qual el Govern s'ha compromès a aprovar, amb la major urgència, un Decret llei 

que autoritza els Governs Locals a utilitzar com més prompte millor els quasi 5.000 

milions d'euros de superàvit que aquests van aconseguir en 2019. Considera que aquest 

compromís dona resposta positiva a una de les principals demandes del municipalisme 

i permetrà major capacitat d'inversió. 

 

B. INFORMACIÓ NOVA NORMATIVA CONTRACTES MENORS. El secretari general 

informa de la Publicació en el BOE de 5 de febrer, de la nova normativa d'aplicació als 

contractes menors, assenyala que s'ha remés informació a tots els ajuntaments, i 

manifesta la seua satisfacció per la nova redacció concorde a les demandes del 

municipalisme i que dona resposta a les contínues reivindicacions aprovades per la 

Junta de Portaveus i el Consell de l’FVMP. Recorda que tant l’FVMP, com la FEMP i 

altres Federacions Territorials van reclamar activament la necessitat d'una nova 

regulació compatible amb la realitat i els recursos dels ajuntaments. 

 

C. COMISSIONS DE TREBALL. El secretari general informa que el 6 de febrer de 

2020, en la sala d'actes d'AVA (València) es va procedir a constituir les 9 Comissions 

Treball en un acte conjunt, amb la presència de les Presidències, Secretaries, 

Coordinació i Portaveus dels Grups polítics representats en l’FVMP. 

 

D. FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL. Informa que la Comissió de Seguiment del 

Fons de cooperació Municipal es va reunir el 24 de gener de 2020. 

 

E. DIA DE LA RÀDIO 13 DE FEBRER 2020. Celebració del dia de la ràdio en la plaça 

de Manises amb la Col·laboració de la Generalitat Valenciana a través de la Secretaria 

Autonòmica de Comunicació. Aquest esdeveniment comptarà amb la participació de 20 

emissores municipals. 
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F. FÒRUM DE MANCOMUNITATS. Constitució del Fòrum de Mancomunitats de 

l’FVMP el dia 12 de febrer en la seu del Palau de Pineda, s'aprovarà la composició de 

la Comissió de treball, del reglament de funcionament. Participaran: president de la 

Comissió de Mancomunitats de l'anterior mandat, Txema Peláez, alcalde de 

Sumacàrcer, Antoni Such Botella, director general d'Administració Local, José Maria 

Ángel Batalla, secretari autonòmic de Seguretat i Emergències i Jeannette Segarra 

Sales, directora general de l'Agència Valenciana contra la Despoblació. 

 

G. EXPEDIENT AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU I LA 

CORRUPCION DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

S'acorda posar dia i hora per a l'accés a l'expedient pels portaveus dels grups polítics. 

 

4. INFORME DE LA VICESECRETÀRIA 

A. FORMACIÓ CONTÍNUA. En l'exercici 2019 s'han format més de 4.000 alumnes. 

Estudien les necessitats formatives del personal de l'administració local, per a arribar al 

perfil de tots els treballadors i especialment aquells que requereixen d'una formació 

especial per a l'acompliment del seu lloc de treball. 

 

B. FORMACIÓ DE CÀRRECS ELECTES. La formació busca abordar les necessitats 

d'informació i formació per a afrontar les funcions pròpies que comporta el càrrec públic. 

Ressalta les següents: gestió econòmica, relacions institucionals i bon govern. 

 

C. Plataforma ANEM. Font d'informació d'accions culturals, socials, esportives, 

especialment d'utilitat per als xicotets municipis, que els facilita disposar d'una eina útil 

per a difondre l'activitat municipal. Està prevista realitzar una presentació als nous 

càrrecs electes perquè coneguen aquesta plataforma alhora que pot servir d'intercanvi 

d'opinions que es tindran en consideració per a la seua millora. 

 

D. III EDICIÓ DE PREMIS DE BON GOVERN. S'han presentat 57 projectes 

corresponents a 39 entitats locals. La reunió de la Comissió d'Avaluació tècnica està 

prevista per al dia 5 març i posteriorment s'elevarà proposta de la Comissió al Jurat que 

està integrat pels membres de la Junta de Portaveus, més un representant de cada 

Diputació Provincial. La Comunicació dels premis es farà efectiva el dia 23 de març i el 

lliurament el dia 3 d'abril. 

 

E. MUNCIPIS EN SAO. Aquest projecte busca potenciar aliments saludables i les 

polítiques d'aliments sostenibles. 
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F. Nadal pel Comerç Local i els tallers de regals. 

 

5. CONVENIS EN PROCÉS DE TRAMITACIÓ 

• Conveni amb la Generalitat per a la celebració del 1r congrés nacional de 

comunicació local. 

• Conveni amb la Generalitat per a l'adaptació tecnològica dels prestadors del servei 

públic de comunicació audiovisual d'àmbit local. 

• Conveni amb la Generalitat per a col·laborar en el finançament de la creació de 

l'oficina contra la despoblació per a l'exercici 2020. 

• Conveni amb per a col·laborar amb les entitats locals en matèria de finançament 

europeu. 

• Conveni amb la Generalitat per al funcionament de l’FVMP. 

• Conveni amb la Generalitat 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. 

 

6.- INFORME MAUTHAUSEN. 

En 2019, 25 alumnes, 5 professors/es provinents de 9 centres educatius de 5 municipis 

van viure l'experiència i van generar en l'àmbit local un elevat nombre d'activitats 

pedagògiques i comunitàries. Enguany no hi ha conveni amb la Conselleria, per la qual 

cosa serà a càrrec de l’FVMP i es realitzarà conforme a la contractació administrativa que 

corresponga. 

 

7.- ACORDS SOBRE L’ADOPCIÓ DE MESURES URGENTS PER A PAL·LIAR ELS 

DANYS OCASIONATS PER LES BORRASQUES I TEMPORALS EN ELS MUNICIPIS 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 

Amb motiu de la declaració de la FEMP reclamant mesures pels danys dels temporals, 

l’FVMP se suma a aquesta, adaptant-la a les circumstàncies dels municipis de la Comunitat 

Valenciana. S'aprova per unanimitat. 

 

8. MOCIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 

Donat les modificacions que es proposen i s'accepten, s'acorda sotmetre-la a votació si bé 

que es procedisca realitzar totes les modificacions acceptades, propostes pel grup popular 

i per EUPV, per a això han de remetre el text a Secretaria General, per a la seua inclusió 

en la moció definitiva i remissió als ajuntaments de la Comunitat. Se sotmet a votació: a 

favor PSPV, COMPROMIS, PP i EUPV. Abstenció: CIUTADANS. 


