Benvolgut senyor, / Benvolguda senyora,
Adjunte la Circular Informativa 22/2021 relativa a la convocatòria d'Ajudes per a
digitalització i de la restauració de documents d'arxius anteriors a l'any 1940, així
com l'adquisició d'equipament per a la correcta conservació i utilització dels fons
documentals, existents en els arxius municipals de la Comunitat Valenciana.
Els beneficiaris són ajuntaments i entitats locals menors i fundacions i institucions
culturals municipals de la Comunitat Valenciana.
El termini és de 20 dies hàbils.
Reitere que, donades les especificitats, és convenient la consulta directa de la resolució i de
les bases reguladores en el Diari Oficial relacionat. Per a més informació no dubteu a posarvos en contacte amb Eugeni-J. De Manuel Rozalén, coordinador general
coordinacio@fvmp.org, i Manuel Alcaide Olmos, subcoordinador malcaide@fvmp.org.
També vos comunique que, fruit del Conveni 2021 entre la Conselleria de Participació,
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i l’FVMP, l’FVMP està elaborant un
Programa de Cens documental digitalitzat dels ajuntaments de documents vinculats
amb la Memòria Democràtica 1931-1940.
Es posa l'accent en les actes dels plens i altres oficis municipals.
Confie en la utilitat d'aquesta informació per a la vostra Entitat Local i, sense que calga
afegir res més, rebeu una salutació ben cordial.

Vicent Gil Olmedo
Secretari General

València, 28 d'abril de 2021
VGO/MAO
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Sr./Sra.
Alcalde/sa President/a de
l’Ajuntament

Sr./Sra.
Alcalde/sa Presidente/a del
Ayuntamiento

Estimado/a amigo/a:
Adjunto la Circular Informativa 22/2021 relativa a la convocatoria de ayudas para la
Ayudas para digitalización y de la restauración de documentos de archivos
anteriores al año 1940, así como la adquisición de equipamiento para la correcta
conservación y utilización de los fondos documentales, existentes en los archivos
municipales de la Comunitat Valenciana.
Los beneficiarios son ayuntamientos y entidades locales menores y fundaciones e
instituciones culturales municipales de la Comunitat Valenciana.
El plazo de es de 20 días hábiles.

También te comunico que, fruto del Convenio 2021 entre la Conselleria de Participación,
Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática y la FVMP, la FVMP está elaborando
un Programa de Censo documental digitalizado de los ayuntamientos de
documentos vinculados con la Memoria democrática 1931-1940.
Se hace hincapié en las actas de plenos y demás oficios municipales.
Confiando en la utilidad de esta información para tu Entidad Local, recibe un cordial saludo,

Vicent Gil Olmedo
Secretario General

València, 28 de abril de 2021
VGO/MAO
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Reitero que, dadas las especificidades, es conveniente la consulta directa de la resolución y
de las bases reguladoras en el Diario Oficial relacionado. Para más información no dudes en
ponerte en contacto con Eugeni-J. De Manuel Rozalén, coordinador general
coordinacio@fvmp.org, y Manuel Alcaide Olmos, subcoordinador malcaide@fvmp.org.

