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

  

2. INFORME SECRETARI GENERAL 

A. Programa REVIU 

L'Objectiu és atraure persones als territoris que contribuïsquen al repte de la 

despoblació. Municipis adherits en primera fase: Argelita, Almedíjar, Cinctorres, 

Torralba del Pinar, Cirat, la Yesa, i Matet. 

 

B. Àrees industrials 

L’FVMP en col·laboració amb la Mancomunitat Camp de Túria (va realitzar el 3 de 

desembre de 2020, «BONES PRÀCTIQUES EN ÀREES INDUSTRIALS PER A 

L'ADMINISTRACIÓ LOCAL», a través de videoconferència. L'objectiu era exposar de 

manera pràctica i directa els reptes, les dificultats i les possibles solucions per a 

aconseguir una millora en la implantació de la Llei de modernització i promoció en les 

àrees industrials. 

 

C. Mediació i oficines d'atenció a víctimes del delicte 

En el marc del conveni amb la Conselleria de Justícia es va constituir en data 21 

d'octubre la Xarxa de Serveis de Mediació de la Comunitat Valenciana. Accions 

realitzades: 

• Curs la Mediació i la seua dimensió en l'àmbit del consum. 

• Jornada sobre la mediació en els municipis de la Comunitat valenciana. 

• Mapa serveis de Mediació municipals. 

• Curs Mediació 2 i 3 de desembre. 

• Taller en línia sobre mediació dirigit als Jutges de Pau amb àmbit autonòmic. 

• Presentació de les Oficines de Víctimes de Delicte al Fòrum de Mancomunitats. 

• Campanya informativa dirigida a les Entitats Locals sobre les oficines d'Atenció 

de les Víctimes del Delicte. 

• Taller sobre l'Atenció a les Víctimes del Delicte, i implementació en una 

Mancomunitat (Mancomunitat de la Ribera Alta). 

 

D. Memòria democràtica 

Accions realitzades en el marc del Conveni amb de memòria Històrica  

• Sessió de treball de Memòria Històrica, Altura, 29 d'octubre de 2020. 

• La Xarxa de mediació està formada per 114 Entitats Locals. 

• Programa Convivència Democràtica: Estada d'estudiants en camps de 

concentració i Memorial Mauthausen – Gusen Suspensió de l'Estada 2020. 

• Reposició de la Placa commemorativa 2019 Memorial Mauthausen. 
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• Concertació de l’FVMP amb entitats memorialistes. 

• Difusió d'activitats a través de xarxamemoria@fvmp.org. 

• DONES DE BANDERA. 

 

 

E. Igualtat – violència de gènere 

Activitats realitzades en matèria d'Igualtat i Violència de Gènere: 

• Tallers sobre tractament de la violència de gènere i el llenguatge inclusiu.  

• Comissions de seguiment del pacte valencià contra la violència de gènere i 

masclista. 

• Moció del 25 de novembre dia internacional contra la violència de gènere. 

(aprovada per tots els integrants de la junta de portaveus). 

 

F. Consell Assessor i de Participació del Medi Ambient (CAPMA) 

Va reunir del Consell del CAPMA, de data 1 de desembre de 2020. 

 

G. Projectes Europeus de l’FVMP 

Programa ‘Pont a Europa’. Conveni de la Generalitat Valenciana per a col·laborar amb 

les entitats locals en matèria de finançament europeu que ha donat origen a la creació 

del projecte ‘Pont a Europa’, el nou Servei d'Orientació en Projectes Europeus de 

l’FVMP. La finalitat d'aquesta iniciativa serà «el foment i l'assessorament a les entitats 

locals en matèria de finançament europeu, amb la finalitat d'incrementar les possibilitats 

d'accés als diferents fons per part de les entitats locals». 

H. Educació 

Participació de l’FVMP en les Comissions d'avaluació de les ajudes de l'àmbit 

educatiu destinades a les Entitats Locals per a l'exercici de 2020. Em remet a la 

documentació facilitada que conté la normativa, línia pressupostària, participants, 

resolució d'ajudes. 

 

I. III Congrés animals de companyia 

 

J. Mesa sectorial FVMP – Sindicats agraris 
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K. Fòrum Municipis d'Interior 

Declaració institucional 5a edició del Fòrum de Municipis d'Interior. 

 

3. INFORME DE LA VICESECRETÀRIA 

A. Formació Contínua 

S'han realitzat 110 accions formatives des del 21 de setembre al 20 de desembre, 

88 en línia i 22 presencials. 

 

B. Conveni ús valencià 

Import 30.000 euros. 

 

C. Premis FVMP 

L'acte de lliurament de premis es va realitzar el 30 d'octubre, només van poder 

assistir els ajuntaments premiats més la direcció de l’FVMP i la Junta de Portaveus. 

 

D. Conveni comerç 

Import 50.000 euros, la gestió de l’FVMP és ser l'oficia Afic d'aquells ajuntaments 

que no compten amb aquesta oficina. 

 

E. Escola de càrrecs públics 

Enquesta als càrrecs públic per a conéixer la seua opinió i dissenyar uns cursos 

concordes a les necessitats dels alcaldes i regidors. La resposta ha sigut molt 

satisfactòria, hi ha hagut més de 147 sol·licituds. 

 

4. CONVENIS 

Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de 

participació, transparència, cooperació i qualitat democràtica, les diputacions de 

València, Alacant i Castelló i l’FVMP, per a col·laborar en matèria de participació, 

transparència i bon govern. 

 

5. MOCIONS 

A. Pacte d'estat per la indústria 

       S'aprova per unanimitat.  
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B. Dret civil valencià 

S'aprova amb els vots a favor de: PSPV-PSOE, Compromís, PP EUPV. Vot en contra 

de Ciutadans. 

 

6. ACORD DE RECUPERACIÓ ‘ALCEM-NOS’ 

Qüestionari per a conéixer les mesures que els ajuntaments estan posant en marxa per 

a la recuperació de la crisi derivada d'aquesta realitat tan excepcional en què l'escenari 

econòmic i social ha canviat greument per la crisi Covid-19. 

 

7. AGENDA 2030. OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

Creació d'una Comissió de treball en el si de l’FVMP per a abordar la matèria i 

desenvolupament dels ODS de l'agenda 2030. 

 

8. TORN DE PREGUNTES 

S'acorda per unanimitat que les mocions aprovades per unanimitat en el si de l’FVMP, 

conste en aquestes per a facilitar la presentació de mocions pels ajuntaments i evitar 

desacords sent que la moció ha sigut prèviament aprovada per tots els grups que integren 

l’FVMP. 

 


