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Codi Data d'inici Duració Nom Objecte Administració Subvenció 

2018-01 23/04/2018 1 any 

prorrogable 

Conveni marc entre la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies i el 

Comité d'Entitats Representants de 

Persones amb Discapacitat de la 

Comunitat Valenciana (CERMI CV). 

Col·laboració per a conjuminar esforços per a 

impulsar línies de cooperació entre les 

administracions per a promoure, protegir i 

assegurar el ple gaudi i en condicions d'igualtat de 

tots els drets humans i llibertats fonamentals per 

totes les persones amb discapacitat.  

CERMI CV.  

2018-02 27/04/2018 1 any 

prorrogable 

Conveni de col·laboració entre la 

Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies i l'Associació ESPAI 

Audiovisual de proximitat ‘ESAP’. 

Col·laboració per a enfortir i dinamitzar l'espai de 

comunicació mitjançant la creació d'instruments i 

eines de gestió que permeten el desenvolupament 

d'activitats vinculades al foment i promoció local; 

afavorir la creació de productes audiovisuals i 

potenciar la cooperació i la sindicació de continguts 

per a optimitzar els recursos dels mitjans de 

comunicació. 

Associació ESPAI 

Audiovisual de 

proximitat 

‘ESAP’ 

 

2018-03 05/06/2018 1 any Conveni de col·laboració entre 

l’Agència Valenciana del Turisme i la 

Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies per al desenvolupament en 

2018 d'actuacions d'interés mutu. 

Realització conjunta en 2018 d'accions dirigides a la 

millora del coneixement que els agents locals tenen 

de l'evolució del sector turístic, així com la 

realització de projectes tendents a impulsar el 

desenvolupament del turisme des de l'òptica 

municipal. 

Agència 

Valenciana del 

Turisme 

46.000 € 



CONVENIS 2018 

 

2 
 

2018-04 13/06/2018 31/12/2018 Projecte de Conveni singular de 

col·laboració entre la Conselleria de 

Justícia, Administració Pública, 

Reformes Democràtiques i Llibertats 

Públiques, per a actuacions culturals i 

d'investigació en matèria de memòria 

històrica i democràtica valenciana. 

Realització d'activitats culturals i d'investigació en 

matèria de memòria històrica i democràtica 

valenciana, drets i llibertats fonamentals, dret 

d'accés a la justícia, consultes populars i processos 

electorals d'entitats locals menors. 

Conselleria de 

Justícia, 

Administració 

Pública, 

Reformes 

Democràtiques i 

Llibertats 

Públiques 

 

2018-05 15/06/2018 4 anys 

prorrogable 

Conveni marc de col·laboració entre la 

Generalitat, les Diputacions Provincials 

i l’FVMP en matèria d'administració 

electrònica en l'àmbit de la CV. 

Col·laboració per al millor compliment de les 

exigències legals i normatives de prestació de 

serveis d'administració electrònica, per a la 

innovació, digitalització i modernització de totes les 

administracions en la C.V. 

Generalitat, 

Diputacions 

Provincials. 

 

2018-06 25/06/2018 1 any 

prorrogable 

Conveni de col·laboració entre la 

Fundació Trinidad Alfonso i la 

Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies per a la promoció de 

l'esport. 

Col·laborar per a impulsar projectes vinculats amb 

l'esport. Contribuir al desenvolupament de l'esport 

en l'àmbit local. Irradiar i donar visibilitat als valors 

de la Cultura de l'Esforç que promou la Fundació i 

que comparteix l’FVMP. Impuls entre les entitats 

locals dels projectes EMPRÉN ESPORT i DIA DE 

L’ESPORT. 

Fundació 

Trinidad Alfonso 
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2018-07 04/07/2018 1 any Conveni de col·laboració entre la 

Conselleria d'Educació, Investigació, 

Cultura i Esport de la Generalitat 

Valenciana i la Federació Valenciana de 

Municipis i Províncies per al foment del 

multilingüisme en l'àmbit social. 

Acciones afavoridores de l'ús del valencià dins del 

seu àmbit d'actuació. 

Conselleria 

d'Educació, 

Investigació, 

Cultura i Esport 

30.000 € 

2018-08 09/07/2018 4 anys Conveni de col·laboració entra la 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

pública per a la gestió de les 

subvencions relatives al tractament 

de lluita contra el mosquit tigre en la 

Comunitat Valenciana. 

Establir els termes de col·laboració regulant les 

condicions i obligacions de l’FVMP com a entitat 

col·laboradora en la gestió de les subvencions 

relatives al tractament de lluita contra el mosquit 

tigre  

Conselleria de 

Sanitat 

Universal i Salut 

pública 

450.000 €  

2018-09 19/07/2018 1 any Conveni de col·laboració entre la 

Generalitat i la Federació Valenciana 

de Municipis i Províncies per al 

finançament de les despeses de 

funcionament de l’FVMP. 

Instrumentalitzar la subvenció nominativa establida 

en la Llei de pressupostos de la Generalitat a favor 

de l’FVMP per al finançament de les despeses de 

funcionament amb la finalitat d'incrementar les 

possibilitats d'actuació de les entitats locals.  

Direcció General 

d'Administració 

Local 

700.000 € 

2018-10 26/07/2018 4 anys Conveni de col·laboració entre la 

Societat Anònima de Mitjans de 

Comunicació i la Federació Valenciana 

de Municipis i Províncies per a 

l’intercanvi de producció amb la xarxa 

d'emissores municipals valencianes. 

Col·laboració per a la realització d'accions en el 

marc de la política de col·laboració que deriva de la 

Llei 6/2016 del servei públic de radiodifusió i 

televisió d'àmbit autonòmic. 

Societat 

Anònima de 

Mitjans de 

Comunicació. 
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2018-11 07/08/2018 1 any 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 Comunitat 

Valenciana. 

Col·laboració en el foment i en la gestió d'accions 

per a la promoció i protecció de la salut en la 

població dels municipis de la Comunitat Valenciana. 

Conselleria de 

Sanitat 

Universal i Salut 

Pública. 

50.000 € 

2018-12 03/09/2018 2 anys i mig Conveni de col·laboració entre el 

Servei Valencià d'Ocupació i Formació i 

la Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies per al desenvolupament i 

posada en marxa de dos punts SERVEF 

mòbils en la Comunitat Valenciana. 

Afavorir l'execució del projecte de posada en marxa 

i desenvolupament de dos Punts SERVEF mòbils 

instal·lats en sengles autobusos especialment 

adaptats per a això, amb la finalitat d'informar 

sobre els serveis que presta el SERVEF i orientar 

sobre determinades matèries a fi de millorar 

l'ocupabilitat de les persones. 

Servei Valencià 

d'Ocupació i 

Formació 

SERVEF. 

 

2018-13 14/11/2018 1 any Conveni de col·laboració entre el 

Consell General del poder Judicial, la 

Generalitat Valenciana i la FVMP sobre 

la detecció de supòsits de 

vulnerabilitat en ocasió del 

llançament d'habitatge familiar i 

mesures de caràcter social. 

Establir un protocol d'actuació per a aquells supòsits 

en els quals, amb motiu de desnonament derivat 

d'un procediment d'execució hipotecària o d'un 

desnonament per falta de pagament de la renda, 

segons el parer de l'autoritat judicial, s'observe una 

situació d'especial vulnerabilitat o exclusió social 

que determine la conveniència o necessitat 

d'intervenció. 

Consell General 

del poder 

Judicial i la 

Generalitat 

Valenciana 
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2018-14 26/11/2018 1 mes Conveni de Col·laboració entre la 

Generalitat, a través de la Conselleria 

Agricultura, Medi Ambient, Canvi 

Climàtic i Desenvolupament Rural i la 

Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies, per a la protecció, el 

benestar i la tinença responsable dels 

animals de companyia des dels 

municipis de la Comunitat Valenciana. 

Amb la finalitat de donar a conéixer en els municipis 

les obligacions i responsabilitats que puguen 

derivar-se per ells a conseqüència de la futura 

promulgació i entrada en vigor de la norma sobre 

protecció, benestar i tinença animal. 

 

Conselleria 

Agricultura, 

Medi Ambient, 

Canvi Climàtic i 

Desenvolupa-

ment Rural 

30.000 € 

2018-15 10/12/2018 1 mes Conveni entre la Generalitat, a través 

de la Conselleria d'Economia 

Sostenible, Sectors Productius, Comerç 

i Treball, i l’FVMP per a col·laborar 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 de projectes de comerç, 

assistència tècnica al comerç de municipis de 

l'interior i la realització d'estudis d'impacte 

territorial, mitjançant el finançament de les 

despeses en les quals incórrega l’FVMP, derivades 

de l'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, a fi d'acostar 

l'administració a la ciutadania. 

Conselleria 

d'Economia 

Sostenible, 

Sectors 

Productius, 

Comerç i Treball 

50.000 € 

2018-16 18/12/2018 4 anys Conveni marc de col·laboració entre la 

Universitat de València i la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies. 

Establir les bases per a la realització en comú 

d'activitats de formació, assessorament i 

investigació, o de qualsevol altra mena d'activitat 

que redunden en benefici de totes dues parts. 

Universitat de 

València 

 

 


