
 

 

ACORDS 

JUNTA DE PORTAVEUS 

6 d'octubre de 2020 
 

SEU FVMP 

 

1. APROVACIÓ PER UNANIMITAT L'ACTA DE LA REUNIÓ ANTERIOR (27 de 

maig de 2020) 

 

2. INFORME SECRETARI GENERAL 

A. Proves analítiques COVID personal FVMP 

 

B. Comissió Mixta Cooperació Generalitat-FVMP. La Comissió Mixta de 

Cooperació s'ha reunit en tres ocasions: 9 juliol, 31 i 18 de setembre. Ha 

debatut els projectes i avantprojectes i modificacions legislatives que afecten 

les entitats locals de la Comunitat Valenciana: 

• Fons de Cooperació Municipal per a Municipis Turístics de la Comunitat 

Valenciana. Recull la reivindicació del municipalisme. 

• Animals de companyia. 

• Fons de Cooperació Municipal dels municipis i entitats locals menors de 

la Comunitat Valenciana. 

• Comissions bilaterals entre la Generalitat i les diputacions provincials de 

la Comunitat Valenciana. 

• Mancomunitats de la Comunitat Valenciana. 

• Estatut de les Persones amb Discapacitat. Persones immigrants a la 

Comunitat Valenciana. Igualtat de les persones LGTBI. 

• Mapa de serveis socials de la Comunitat Valenciana. 

• Sanejament de les aigües residuals de la Comunitat Valenciana. 

• Mobilitat de la Comunitat Valenciana. 

• Procediments d'emergència ciutadana en l'Administració de la 

Comunitat Valenciana. 

• Serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana. 

 

C. Funcions Personal Assessor Grups Polítics FVMP. Conforme als Estatuts 

i al Reglament Interior d'Organització i Funcionament de l’FVMP, que 

estableixen les funcions i ordenació del personal eventual de confiança 

(assessor) adscrits als grups polítics de l’FVMP, s'ha requerit, amb una 

periodicitat bimestral, informe dels Grups Polítics en el qual refereix a l'activitat 

del seu personal eventual de confiança «assessors». 

 

D. Programa ‘REVIU’. Programa que s'està desenvolupant dins de l'oficina 

d'Avant - FVMP, l'objectiu del qual és atraure a famílies a municipis amb el 

risc de despoblació. Cerca assessorar famílies perquè s'instal·len amb 

projectes de vida en els municipis, que s’articula amb els ajuntaments i les 
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associacions. Està enfocat a l'atracció de persones i accions destinades a la 

sostenibilitat territorial amb un impacte positiu que afavorisca la transformació 

dels municipis. 

 

E. Fòrum de Municipis d'Interior. En el marc del conveni de Turisme, s'ha 

projectat la realització d'una jornada, els dies 13 i 14 novembre a Tuejar. Es 

convoca als membres que integren el Fòrum de Municipis d'Interior, president 

del Fòrum de Mancomunitats, alcalde de Tuejar, Chelva, director general 

d'Administració Local, directora general de l'Agència AVANT, conseller 

d'Economia i representants de la Conselleria de Sanitat. 

 

F. Campanya ‘L’esport no és rendeix’. El sector esportiu de la Comunitat 

Valenciana suma forces per a rellançar els centres i les instal·lacions 

esportives.  

 

Els diferents agents esportius de la Comunitat Valenciana han posat en 

marxa una campanya per a reivindicar l'esport com un pilar fonamental en la 

societat, especialment important en l'època actual en la qual ens trobem. 

Aquesta unió del sector esportiu representatiu de la Comunitat de l'Esport 

està integrat per Esport de la Generalitat Valenciana, la Fundació Trinidad 

Alfonso i el teixit associatiu del sector, integrat per GEPACV, Càtedra de 

l'Esport de la UPV, COLEF, FNEID, CONFEDECOM, Fundació Espanya 

Activa i FVMP. 

 

S'està preparant una guia d'aplicació a totes les instal·lacions municipals, 

amb la col·laboració de la Direcció General de Salut. 

 

G. Butlletí FVMP, dona compte de l'edició d'Infomunicipal setembre 2020. 

 

3. INFORME SOTSSECRETÀRIA 

A. Premis Bon Govern: les bases per als premis de 2020 s'han adaptat les 

categories a les comissions de treball de la FVMP. Quant als premiso 2019, 

està prevista el lliurament el 30 d'octubre en el centre del Carmen, donada la 

situació sanitària es limita l'assistència de persones, restringint-se a dues 

persones per ajuntaments, grups polítics, representants institucionals, amb un 

màxim de 30 persones, es realitzarà a l'aire lliure, seguint les indicacions de 

les autoritats sanitàries. 

 

B. Conveni de Promoció del Valencià. S'ha remés el decàleg de bones 

pràctiques per a la promoció del valencià a totes les entitats locals. 
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C. Formació de càrrecs electes. Es pretén anivellar els programes de càrrecs 

electes equiparant-ho al de formació contínua. En 2020 ha tingut un bon 

acolliment, 127 càrrecs electes han assistit als cursos. S'ha realitzat per la 

modalitat en línia, les matèries han sigut: Comunicació, pressupostos i 

Lideratge. En aquesta ocasió es pot participar en totes les accions formatives 

oferint un itinerari formatiu, o bé participar en les accions individuals que trie 

l'alumne. 

 

D. Anem. Pels problemes que ha suposat la COVID ha resultat difícil programar 

activitats culturals pels ajuntaments. Anem ha servit de plataforma per a saber 

comunicar les activitats socioculturals en aquestes circumstàncies. 

 

E. Formació Contínua. S'han realitzat 73 Accions formatives amb un total de 96 

sessions, va iniciar el 21 de setembre fins al 30 de novembre. S'ha facilitat 

tota la informació en la documentació entregada. 

 

4. INFORME CONVENIS 

• Conveni de col·laboració amb el Grup Europeu de Magistrats per la Mediació, 

Secció Espanyola (GEMME ESPANYA) per a fomentar la mediació per a 

resoldre conflictes. 

• Conveni marc de col·laboració amb ECOEMBALAJES ESPAÑA SA. 

• Conveni marc de col·laboració amb la Federació de Polígons Empresarials de 

la Comunitat Valenciana (FEPEVAL). 

• Conveni marc de col·laboració amb IBERDROLA SA. 

 

5. ACORD INSTITUCIONAL PER A la RECUPERACIÓ DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA  

L'Acord Institucional per a la Reconstrucció de la Comunitat València, es va signar 

el 3 d'agost i recull 303 proposades fruit del debat en els 13 grups de treball. 

Es va subscriure en el Palau de la Generalitat per Ximo Puig i els presidents de les 

diputacions provincials, de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies 

(FVMP), els alcaldes de València, Alacant, Elx i l'alcaldessa de Castelló; el Fòrum 

de Municipis de l'Interior, i la Comissió de Mancomunitats de la FVMP. Aquest acord 

expressa les necessitats de les administracions locals en la seua responsabilitat 

amb la ciutadania per la seua proximitat i proximitat.  

 

6. MATHAUSSEN 

El programa s'ajorna a l'exercici 2021 donada la situació sanitària. 


