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Data d'inici Duració Nom Objecte Administració Subvenció 

24/04/2020 31/12/2020 Projecte de Conveni de col·laboració entre 

la Generalitat, a través de la Conselleria de 

Sanitat Universal i Salut Pública, i la 

Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies, per a la promoció i protecció de 

la salut de la població des dels municipis de 

la CV durant l'exercici 2020. 

Establir un marc de col·laboració en matèria de salut 

pública, entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública i l’FVMP per a coordinar actuacions i serveis que 

es presten en aquest àmbit i desenvolupar accions de 

difusió, informació, formació i suport que contribuïsquen 

a la millora de la promoció i protecció de la salut en 

l'àmbit municipal, d'acord amb el que es preveu en els 

pressupostos de la Generalitat per a 2020. 

Conselleria de 

Sanitat Universal i 

Salut Pública. 

50.000 € 

06/03/2020 4 anys Conveni de col·laboració entre LABORA 

Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la 

Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies, per a la realització de pràctiques 

no laborals en empreses a tenor d’allò que 

es disposa en el Reial decret 1543/2011, de 

31 d'octubre. 

Formalitzar el desenvolupament de les pràctiques no 

laborals, a realitzar en l'entitat Federació Valenciana de 

Municipis i Províncies per persones joves desocupades i 

sense experiència laboral, en el marc del Reial decret 

1543/2011, de 31 d'octubre, pel qual es regulen les 

pràctiques no laborals en empreses. 

LABORA Servei 

Valencià d'Ocupació i 

Formació. 

 

08/06/2020 31/12/2020 Conveni de col·laboració entre la 

Generalitat a través de la Conselleria de 

Justícia, Interior i Administració Pública i la 

Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies, per a actuacions culturals 

d'impuls, divulgació i reconeixement i 

investigació en matèria de drets i llibertats 

fonamentals, dret d'accés a la Justícia de 

Mediació. 

Realització d'activitats que consten en la clàusula segona 

del present conveni, de caràcter cultural, d'impuls, 

divulgació i reconeixement i investigació en matèria de 

drets i llibertats fonamentals, dret d'accés a la justícia i 

mediació, realitzades per la Federació Valenciana de 

Municipis i Províncies durant l'exercici 2020. 

Conselleria de 

Justícia, Interior i 

Administració 

Pública 

50.000 € 
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29/07/2020 1 any Conveni de col·laboració entre Turisme 

Comunitat Valenciana i la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies per al 

foment turístic i la informació municipal. 

Establir un acord de col·laboració entre Turisme CV i 

l’FVMP per a la realització conjunta en 2020 d'accions 

dirigides a la millora del coneixement que les parts de 

l'àmbit local implicades tenen de l'evolució del sector 

turístic. 

Turisme Comunitat 

Valenciana. 

50.000 € 

15/09/2020 1 any Conveni de Col·laboració entre la 

Generalitat a través de la Conselleria de 

Participació, Transparència, Cooperació i 

Qualitat Democràtica i la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies per a la 

realització d'activitats d'impuls, divulgació 

i reconeixement i investigació en matèria 

de memòria històrica i democràtica 

valenciana. 

Realització d'activitats d'impuls, divulgació, 

reconeixement i investigació en matèria de memòria 

històrica i democràtica valenciana per l’FVMP durant 

l'exercici 2020. Aquestes activitats seran finançades per 

la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació 

i Qualitat Democràtica en la quantia màxima i en els 

termes establits en la clàusula quarta i cinquena del 

present Conveni. 

Conselleria de 

Participació, 

Transparència, 

Cooperació i Qualitat 

Democràtica. 

20.000 € 

18/09/2020 1 any Conveni de col·laboració entre 

l'Administració del Consell, a través de la 

Presidència de la Generalitat i la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies per al 

finançament de la creació de l'Oficina 

contra la Despoblació. 

Instrumentalitzar la subvenció nominativa establida en 

la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 

2020 a favor de l’FVMP i la seua finalitat és el 

desenvolupament d'un programa d'ajuda, col·laboració i 

assessorament per a pal·liar el despoblament a la 

Comunitat Valenciana mitjançant la dotació dels 

recursos necessaris a l'Oficina contra la Despoblació, 

amb la finalitat de frenar aquest procés i revertir-lo en 

totes aquelles entitats locals en quines siga possible. 

Presidència de la 

Generalitat. 

200.000 € 
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28/09/2020 31/12/2020 Conveni de col·laboració en el 

desenvolupament de projectes en matèria 

de comerç, assistència tècnica al comerç de 

municipis de l'interior i realització 

d'estudis d'impacte territorial. 

Desenvolupament del projecte de comerç «Municipis en 

Saó», assistència tècnica al comerç de municipis de 

l'interior i realització d'estudis d'impacte territorial, així 

com assistència tècnica a les entitats locals que, a causa 

de la seua reduïda grandària o escassa població, no 

disposen de mitjans tècnics ni pressupostaris per a 

realitzar actuacions de dinamització del comerç local 

Conselleria 

d'Economia 

Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i 

Treball. 

50.000 € 

30/09/2020 31/12/2020 Conveni de col·laboració per al foment del 

multilingüisme en l'àmbit social. 

L’FVMP col·laborarà amb la Generalitat Valenciana en 

accions afavoridores de l'ús del valencià dins del seu 

àmbit d'actuació. 

Conselleria 

d’Educació, Cultura i 

Esport. 

30.000 € 

30/09/2020 1 any Conveni de col·laboració entre 

l'Administració del Consell, a través de la 

Presidència de la Generalitat, i la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies, per a 

l'adaptació tecnològica de les entitats 

prestadores del servei públic de 

comunicació audiovisual d'àmbit local. 

Col·laboració i connexió de les emissores municipals 

integrades en la Xarxa d'Emissores Municipals 

Valencianes amb els mitjans/espais de comunicació, 

finançant les despeses per a l'adaptació tecnològica dels 

prestadors dels servei públic de comunicació audiovisual 

d'àmbit local, per a aconseguir acoblar i harmonitzar la 

transmissió de la informació local. 

Presidència de la 

Generalitat. 

25.000 € 

30/09/2020 1 any Conveni de col·laboració entre el Grup 

Europeu de Magistrats per la Mediació, 

Secció Espanyola (GEMME ESPAÑA) i la 

Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies. 

Fomentar i difondre la utilització de la Mediació per a 

resoldre conflictes, entenent totes dues parts que la 

mediació contribueix una forma adequada, civilitzada i 

pacífica de resoldre els conflictes entre les persones, tant 

físiques com jurídiques. 

Grup Europeu de 

Magistrats per la 

Mediació Secció 

Espanyola (GEMME 

ESPANYA) 
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30/09/2020 1 any Conveni de col·laboració entre 

l'administració del Consell, a través de la 

Presidència, i la Federació Valenciana de 

Municipis i Províncies, per a col·laborar amb 

les entitats locals en matèria de 

finançament europeu. 

Instrumentalitzar la subvenció nominativa establida en 

la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 

2020 a favor de l’FVMP la finalitat de la qual és el foment 

i 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. 

Administració del 

Consell, a través de la 

Presidència de la 

Generalitat. 

100.000 € 

30/09/2020 1 any Conveni entre l'Administració del Consell, a 

través de la Presidència de la Generalitat i la 

Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies, per a col·laborar en el 

finançament de les despeses de 

funcionament de la Federació Valenciana 

de Municipis i Províncies en l'exercici 2020. 

Instrumentalitzar la subvenció nominativa establida en 

la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 

2020 a favor de l’FVMP la finalitat de la qual és el 

finançament de les despeses de funcionament de 

l’FVMP, per a incrementar les possibilitats d'actuació de 

les entitats locals. 

Presidència de la 

Generalitat. 

800.000 € 

30/09/2020 2 anys Conveni marc de col·laboració entre la 

Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies i ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. 

Establir les vies per a la realització en comú d'activitats 

de col·laboració que redunden en benefici de totes dues 

parts i, en l'àmbit del foment del coneixement i 

l'educació ambiental sobre el sistema de recollida 

selectiva i recollida d'envasos, la prevenció en la 

regeneració de residus domèstics i la importància de 

l'economia circular per a la reducció d'emissions de CO₂ 

i amb tot això, contribuir al desenvolupament sostenible 

en la Comunitat Valenciana i, la millora de la qualitat de 

vida de la ciutadania. 

ECOEMBES  
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14/10/2020 1 any Conveni Marc de Col·laboració entre la 

Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies i la Federació de Polígons 

Empresarials de la Comunitat Valenciana 

(FEPEVAL) 

Establir un marc general de coordinació i col·laboració 

entre l’FVMP i FEPEVAL per a impulsar iniciatives que 

redunden en la millora de la gestió de les àrees 

empresarials de la Comunitat Valenciana, així com la 

seua modernització i promoció i, per tant, la millora de 

l'activitat i competitivitat de les empreses situades en 

aquestes. 

FEPEVAL  

14/10/2020 2 anys Conveni Marc de Col·laboració entre la 

Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies i IBERDROLA S.A. 

Establir un marc de col·laboració entre l’FVMP i 

IBERDROLA CLIENTS S.A.O. que permeta establir les vies 

per a la realització en comú d'activitats de col·laboració 

que redunden en benefici de totes dues parts i, en 

l'àmbit del foment del coneixement i l'educació 

ambiental i l'aportació de solucions energètiques que 

redunden en l'autoconsum local, la mobilitat sostenible, 

i l'economia circular per a la reducció d'emissions de CO₂ 

i amb tot això, contribuir al desenvolupament sostenible 

en la Comunitat Valenciana i, la millora de la qualitat de 

vida de la ciutadania. 

IBERDROLA S.A.  

16/12/2020 2 anys Conveni Marc de Col·laboració entre la 

Generalitat, les Diputacions de València, 

Alacant i Castelló i la Federació Valenciana 

de Municipis i Províncies. 

Establir un marc permanent i estable de col·laboració per 

a garantir l'aplicació i desenvolupament de la Llei 

2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, 

Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat 

Valenciana, en l'àmbit de l'Administració Local i avançar 

conjuntament en polítiques de transparència, bon 

govern i participació ciutadana en les administracions 

públiques de la Comunitat Valenciana.  

Conselleria de 

Participació, 

Transparència, 

Cooperació i Qualitat 

Democràtica.  

Diputacions 

Provincials. 

 

 


