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1. APROVACIÓ PER UNANIMITAT DE L'ACTA DE LA REUNIÓ ANTERIOR (11 de 

febrer de 2020). 

 
 
2. INFORME DEL SECRETARI GENERAL 

Situació de l'estat d'alarma provocat pel COVID-19. Excepcionalitat de les mesures i 
decisions adoptades per al funcionament i organització de l’FVMP. 

 
A. Ordenació del treball de l’FVMP en atenció a les instruccions de les 

autoritats amb motiu de la normativa del COVID-19. 
 
B. Adaptació de les modalitats de treball segons les condicions de l'Estat 

d'Alarma. 
 
C. Gestió de l'activitat de l’FVMP. 
 
D. Relació i ordenació amb els grups polítics FVMP. 
 
E. Tramitació contracte de lloguer de local annex a la seu de l’FVMP. 
 

 
 
3. INFORME VICESECRETÀRIA 

A. Informació en matèria de Benestar Social, com a nexe d'entre la 
Conselleria, el Ministeri i els ajuntaments. 

 
B. Plataforma ANEM, eina que ofereix cultura, s'ha vist molt afecteu per la 

suspensió de tota l'activitat cultural, per això s'està oferint ajuda i 
assessorament sobre la suspensió de contractes, a més s'ha posat en marxa 
la campanya «ajorna no cancel·les» per evitar la suspensió definitiva de 
l'activitat. 

 
C. Premis de Bon Govern, suspesa el lliurament de premis sense una data 

concreta. S'ha procedit a comunicar el resultat de la selecció als ajuntaments 
que han participat en la III edició de premis, i en funció de l'evolució del 
COVID-19 es comunicarà la nova data de celebració per al lliurament. 

 
D. Pla de Formació de l’FVMP. Suspès, cal esperar les directrius del govern 

central respecte dels requisits distanciament, que motivara que siga 
presencial o no presencial, per això caldrà buscar altres vies o espais que 
complisquen amb les directrius que establisquen les autoritats. 

 
E. Campanya «Ara més que mai» per a rellançar el comerç local perquè és el 

primer en proveïment de pobles petits i mitjans. La Xarxa AFIC està facilitant 
informació a la Conselleria d'Economia i s'ha remés una enquesta a totes les 
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entitats locals en relació amb la venda no sedentària per a conèixer la situació 
en els municipis de la Comunitat Valenciana. 

 
 
 
4. RATIFICACIÓ DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL FEMP DAVANT LA CRISI 

DEL CORONAVIRUS  

Es va aprovar per unanimitat de la Junta de Govern. S'adhereixen tots per unanimitat. 

 

5. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’FVMP «UNIÓ DEL MUNICIPALISME 

VALENCIÀ ENFRONT DEL CORONAVIRUS». 

S'acorda incorporar les aportacions dels grups polítics consensuats per la Junta acords 

consensuats per aquesta Junta, que es remeta de nou per correu electrònic a tots els 

portaveus perquè realitzen les consideracions que estimen convenient, i una vegada 

consensuada i amb l'acord de tots que es remeta als ajuntaments. S'aprova per 

unanimitat. 

 


