
 

 

ACORDS 

JUNTA DE PORTAVEUS 

27 de maig 2020 

 

VIDEOCONFERÈNCIA 

 

1. APROVACIÓ PER UNANIMITAT DE L'ACTA DE LA REUNIÓ ANTERIOR. (15 

d'abril de 2020) 

 
 
2. INFORME DEL SECRETARI GENERAL. 

A. Adaptació del funcionament de l’FVMP a les necessitats de la desescalada 
de la COVID, seguint les recomanacions de la Direcció General d'Administració 
Local i Funció pública (treball presencial/no presencial, distància de seguretat, 
pla de contingència per a les mesures de seguretat). 

 
B. Informació i assessorament als ajuntaments sobre les mesures per la 

COVID. 
 

C. Reunió de l'Executiva de l’FVMP 25 d'abril 2021 a proposta del president de 
l’FVMP, Rubén Alfaro, es va convocar una videoconferència amb el president de 
la Generalitat, Ximo Puig. En la trobada va participar l'executiva de la FVMP i els 
tres presidents de les diputacions provincials. A més de l'assistència del secretari 
autonòmic de Cohesió Territorial, Alfred Boix i del director general 
d'Administració Local, Antoni Such.  
El president Ximo Puig va manifestar el seu suport a la Declaració Institucional 
aprovada per unanimitat en l’FVMP i va traslladar la seua voluntat de mantindre 
el diàleg, i va anunciar un Acord de Reconstrucció en el qual la participació 
municipal és essencial. 

 
D. Campanyes Informatives realitzades per l’FVMP 

• Difusió COMERÇ LOCAL. S'ha difós la campanya de comerç local, per a 
promocionar la compra de proximitat. 

• Difusió ESSENCIALS SEMPRE. Campanya de suport a l'agricultura, pesca 
i ramaderia. Aquests sectors han sigut essencials en el període de 
confinament. 

 
E. Reunió del Fons de Cooperació Municipal (21 juny 2020). Fons de 

Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis 
de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020, per una quantia global de tres 
milions d'euros (3.000.000 €), a favor dels municipis de la Comunitat Valenciana 
que compleixen amb els requisits de l'article 4 del Decret 182/2018, de 10 
d'octubre, del Consell. 

 
F. Comissions de Treball FVMP. Documentació entregada on consten les 

activitats més destacades de les comissions de treball de l’FVMP. L'activitat de 
les comissions ha sigut molt activa. S'han reunit per videoconferència totes les 
comissions, 9 de treball i les dues comissions dels fòrums de l’FVMP: Municipis 
d'interior i fòrum de Mancomunitats. 
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G. Al·legacions al Procés Normatiu de la Generalitat Valenciana. 

• Esborrany d'avantprojecte de la Llei reguladora del Fons de cooperació 
municipal dels municipis i de les entitats locals menors. 

• Esborrany del Decret del Consell pel qual es regula i aprova el mapa de 
serveis socials de la Comunitat. 

 
H. Bases de Borsa de Treball d'Agents de Desenvolupament Local. 

En el marc dels convenis de fons europeus i de lluita contra la despoblació 
l’FVMP ha publicat unes bases per a la constitució d'unes borses de treball per 
a la contractació temporal d'Agents de Desenvolupament Local, de caràcter 
temporal subjecte als convenis de referència. Són 5 ADLS conveni contra la 
despoblació i 3 ADLS conveni fons europeus. 

 
I. Ordenança Municipal per a la Prevenció i Control Vectors i Mosquits. 

El text de l'ordenança que es va redactar com a proposta de l’FVMP per als 
ajuntaments. Amb aquesta ordenança regula la prevenció i control de mosquits 
- vectors i facilita la planificació municipal interna, la inspecció i coordinació 
externa possibilitant un alt nivell d'exigència preventiva, i amb una vocació clara 
de divulgació i informació per a la millor presa de decisions en l'àmbit de la 
vigilància i la prevenció en salut de la població. 

 
J. Actuacions de l’FVMP en matèria de Memòria Històrica. Donades les 

contingències pel COVID-19, i atés que l'estada d'estudiants en Mauthausen s'ha 
suspés, el viatge previst per als dies 8 a l'11 de maig de 2020 es podrà realitzar 
durant el present any sempre que ho permeten les condicions sanitàries i els 
Governs. 

 
K. Actuacions Conveni de Despoblació. El mes vinent de juny es realitzarà la 

contractació de 5 Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL), adscrits 
al conveni de despoblació. La duració del contracte serà fins a mitjan novembre, 
data per a la justificació del conveni 2020. 

 
L. Comissions Institucionals FVMP. S'ha designat representants en un total de 

24 comissions institucionals. 
 
 
3. INFORME DE LA VICESECRETÀRIA FVMP 
 

A. Formació. S'han rebut 20.144 sol·licituds per a 71 d'accions formatives, finalitza 
el termini el 18 de juny. 

 
B. Campanya de Comerç en col·laboració amb la Direcció General de Comerç 

«Ara més que mai comerç de proximitat», acció per a conscienciar a la població, 
realitzant-se tres accions formatives dirigides als comerciants: Repartiment a 
domicili, Xarxas socials, Comerç segur. 
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C. «Ajorna no cancel·les», s'ha llançat per la plataforma ANEM, com a suport a la 
cultura, per a intentar pal·liar els perjudicis que està generant en l'àmbit dels 
professionals de la cultura les contingències del COVID-19, aquesta campanya 
està dirigida als regidors de cultura. 

 
 
4. INFORME ECONÒMIC 2019. AUDITORIA 2019. 
 
Balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, 
estat de fluxos d'efectiu, memòria i informe de gestió, tot presentat de manera conjunta 
i auditat per l'empresa Lraudit, 
 
L'execució dels Pressupostos de Despeses i Ingressos de l’FVMP presenta superàvit 
de 468.096,67 €. el Pressupost d'Ingressos ha sigut executat en un 99,41% i el 
Pressupost de Despeses en un 87,90%. 
 
Quant a l'execució de les despeses s’indica quin tant per cent s’ha executat: 
 

• Despeses de Personal  2.569.191 99,74% 

• Despeses de Funcionament i Serv.    149.291  

• Activitats de la FVMP      697.341 79,56% 

• Despeses Financeres       42.742 58,75% 

• Dotació Amortitzacions       82.151 74,68% 

• Dotacions Operacions Trànsit      31.402 44,86% 

• Total Execució Despeses  3.572.118  
 
La despesa ha comportat un estalvi donant-nos en total un superàvit de 468 mil €. 
Després de 24 anys amb Romanent negatiu, la Federació ha tornat al superàvit en el 
seu Patrimoni. 
 
S'aprova per unanimitat l'execució del pressupost 
 
 
5. CONTRACTE D'ARRENDAMENT NOVES DEPENDÈNCIES FVMP. 
 
Local de 215 m² aproximadament, i el preu és de 1.900 euros mensuals més IVA. La 
duració del contracte és de tres amb opció de rescindir a l'any. 
 
 
6. CONVOCATÒRIA CONSELL/COMISSIÓ EXECUTIVA JUNY 2020.  
 
S'acorda que la reunió de la Comissió executiva/Consell de l’FVMP es realitze l'última 
setmana del mes de juny i si és possible que siga presencial. 


