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Codi Data d'inici Duració Nom Objecte Administració Subvenció 

2019-01 06/03/2019 1 any Conveni de col·laboració entre la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies i la 

Conselleria de Justícia, Administració Pública, 

Reformes Democràtiques i Llibertats 

Públiques, per a actuacions culturals 

d'impuls, divulgació i reconeixement i 

investigació en matèria de memòria històrica 

i democràtica valenciana, drets i llibertats 

fonamentals, dret d'accés a la justícia i 

mediació. 

La realització d'activitats, que consten en la 

clàusula segona del present conveni, de 

caràcter cultural impuls, divulgació i 

reconeixement i investigació en matèria de 

memòria històrica i democràtica valenciana, 

drets i llibertats fonamentals, dret d'accés a la 

justícia i mediació, realitzades per l’FVMP 

durant l'exercici 2019. 

Conselleria de 

Justícia, 

Administració 

Pública, Reformes 

Democràtiques i 

Llibertats 

Públiques. 

50.000 € 

2019-02 16/04/2019 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. 

Realització conjunta 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, mitjançant concessió 

directa d'una subvenció nominativa, en 

l'exercici 2019. 

Turisme 

Comunitat 

Valenciana. 

50.000 € 

2019-03 18/04/2019 1 any Conveni de la Generalitat amb la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies, per a 

col·laborar en el finançament de les despeses 

de funcionament. 

Instrumentalitzar la subvenció nominativa 

establida en la Llei de Pressupostos de la 

Generalitat per a l'exercici 2019 a favor de 

l’FVMP, la finalitat de la qual és el finançament 

de les despeses de funcionament de l’FVMP, 

amb la finalitat d'incrementar les possibilitats 

d'actuació de les entitats locals. 

Direcció General 

d'Administració 

Local 

800.000 € 
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2019-04 07/06/2019 1 any Conveni de col·laboració entre la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies i la 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública, per a la promoció i protecció de la 

salut de la població des dels municipis de la 

CV durant l'exercici 2019. 

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, durant l'exercici 2019. 

Conselleria de 

Sanitat Universal i 

Salut Pública 

50.000 € 

2019-05 19/06/2019 1 any Conveni entre la Generalitat, a través de la 

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball, i la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies 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 realització d'estudis d'impacte 

territorial, mitjançant el finançament de les 

despeses en què 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. 

Conselleria 

d'Economia 

Sostenible, 

Sectors 

Productius, 

Comerç i Treball 

50.000 € 

2019-06 1/10/2019 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 del 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. 

Consejo General 

del Poder Judicial i 

Generalitat 

Valenciana 

 

 


