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Data d'inici Duració Nom Objecte Administració Subvenció 

25/02/2021 25/02/2022 Conveni de col·laboració entre la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies i el 

Col·lectiu de Mestres Municipals d’FPA. 

Desenvolupament d'estudis i investigacions conjuntes 

en relació amb la formació d'adults en l'àmbit local. 

Organització i disseny de cursos de formació, etc. 

Cooperació, assistència i assessorament tècnic 

especialitzat al personal de les escoles d'adults 

municipals i els seus responsables en els ajuntaments. 

Col·lectiu de Mestres 

Municipals d’FPA 

 

8/03/2021 1 any Conveni de col·laboració entre Labora - 

servei valencià d'ocupació i formació i la 

Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies per a la coordinació d'accions 

per al desenvolupament local de la 

Comunitat Valenciana. 

Estimular i impulsar el mercat laboral valencià a través 

de la figura dels agents d'ocupació i desenvolupament 

local. 

Labora - Servei 

Valencià d'Ocupació i 

Formació 

800.000€ 

15/03/2021 16/03/2023 Conveni de col·laboració entre Labora -

servei valencià d'ocupació i formació i la 

Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies per al desenvolupament i 

posada en marxa de dos punts espais 

labora mòbils en la Comunitat Valenciana. 

Establir el marc general de col·laboració entre LABORA i 

l’FVMP per a afavorir l'execució del projecte de posada 

en marxa i desenvolupament de dos Punts ESPAIS 

LABORA mòbils instal·lats en sengles autobusos 

especialment adaptats per a això, amb la finalitat 

d'informar i divulgar sobre els serveis que presta 

LABORA. 

Labora - Servei 

Valencià d'Ocupació i 

Formació 

 

17/03/2021 4 anys 

(17/03/2025) 

Conveni de col·laboració entre la 

Universitat d'Alacant i la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies. 

Establir les bases per a la realització en comú 

d'activitats de formació, assessorament, cerca o 

qualsevol tipus d'activitat que redunden en benefici de 

totes dues parts. 

Universitat d'Alacant  
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6/04/2021 6/04/2022 Conveni de col·laboració entre la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies i el 

Consell Valencià de Col·legis Oficials de 

Graduats Socials en matèria de formació. 

Col·laboració amb l’FVMP en l'assessorament i 

assistència tècnica per a activitats que deriven del 

desenvolupament del present conveni. 

Consell Valencià de 

Col·legis Oficials de 

Graduats Socials 

 

14/04/2021 14/04/2022 Conveni de col·laboració entre la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies i el 

Fons Valencià per la Solidaritat. 

Col·laboració en el desenvolupament de projectes en 

matèria d'educació per al desenvolupament i ciutadania 

global en la Comunitat Valenciana, així com en 

l'assessorament i assistència en matèria de cooperació 

tècnica en projectes de cooperació internacional al 

desenvolupament 

Fons Valencià per la 

Solidaritat 

 

14/04/2021  Declaració de col·laboració entre la 

Generalitat i la Federació Valenciana de 

Municipis i Províncies per a la realització 

d’activitats formatives en matèria de 

serveis socials. 

Col·laboració per a donar suport a actuacions 

orientades a desenvolupar el coneixement, l'adaptació 

al servei i l'adequada atenció professional a les 

persones usuàries dels serveis socials municipals. 

Conselleria d'Igualtat 

i Polítiques Inclusives 

 

15/04/2021 1 any Conveni singular 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 i mediació. 

Articular la col·laboració entre les parts intervinents per 

a la realització d'activitats 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. 

Conselleria de 

Justícia, Interior i 

Administració 

Pública 

50.000€ 
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07/05/2021  Protocol general d'actuació entre l’FVMP i 

la Confederació Hidrogràfica del Segura 

Establir un marc general de coordinació i col·laboració 

per a impulsar iniciatives que promoguen un millor 

medi natural per a la ciutadania, treballant de manera 

conjunta reforçant les accions de caràcter preventiu en 

el domini públic hidràulic. 

Confederació 

Hidrogràfica del 

Segura OA. 

 

11/05/2021 2 anys Conveni marc de col·laboració amb 

EMGRISA 

Establir un marc de col·laboració 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 el desenvolupament de les competències 

atribuïdes a les entitats locals en matèria d'aigües, sòls i 

residus, així com totes aquelles amb incidència 

ambiental sobrevingudes de la gestió general municipal. 

Empresa per a la 

Gestió de Residus 

Industrials 

 

12/05/2021 1 any Conveni de col·laboració entre la 

Generalitat, a través de la Presidència, i la 

Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies, per al finançament d'un 

programa d'ajuda, col·laboració i 

assessorament en matèria de 

despoblament 

Desenvolupar un programa d'ajuda, col·laboració i 

assessorament per a pal·liar el despoblament en la 

Comunitat Valenciana, mitjançant la dotació dels 

recursos necessaris per a frenes aquest procés i 

revertir-lo en totes aquelles entitats locals en què siga 

possible. 

Presidencia de la 

Generalitat  

250.000€ 

31/05/2021 1 any Conveni de col·laboració entre la 

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de 

la Generalitat Valenciana i la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies, per al 

foment del multilingüisme d'àmbit social 

Col·laborar en la posada en marxa d'accions que 

afavorisquen l'ús del valencià dins de l'àmbit d'actuació 

de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies 

Conselleria 

d'Educació, Cultura i 

Esport 

30.000€ 
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03/06/2021 1 any Conveni de col·laboració en el finançament 

de les despeses de funcionament de la 

FVMP durant l'exercici 2021 

Instrumentalitzar la subvenció nominativa establida en 

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

2021 a favor de la FVMP per a col·laborar en les 

despeses de personal i de funcionament i manteniment. 

Presidència de la 

Generalitat 

800.000€ 

07/06/2021 1 any Conveni de col·laboració, entre la 

Generalitat, a través de Presidència, i la 

Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies, per a fomentar el coneixement 

i assessorar les entitats locals en matèria 

de finançament europeu 

Fomentar i assessorar les entitats locals en matèria de 

finançament europeu, per a incrementar les 

possibilitats d'accés a les diferents fonts per part de les 

entitats locals. 

Presidència de la 

Generalitat 

100.000€ 

08/06/2021 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 històrica i democràtica 

valenciana 

Realització d'activitats de formació, investigació, difusió 

i divulgació, i de relació amb les víctimes per a l'impuls, 

la divulgació i la investigació en matèria històrica i 

democràtica valenciana durant el 2021. 

Conselleria de 

Participació, 

Transparència, 

Cooperació i Qualitat 

Democràtica 

40.000€ 

17/06/2021 1 any Conveni de col·laboració pel qual es regeix 

la concessió de subvenció de manera 

directa per a realitzar el programa de 

suport a les entitats locals en la gestió dels 

projectes sobre transició ecològica i repte 

demogràfic finançats amb fons europeus 

Regulació del procediment per a la concessió de la 

subvenció de manera directa per a la realització d'un 

programa de suport a les entitats locals en la gestió dels 

projectes sobre transició ecològica i repte demogràfic, 

finançats amb fons europeus, realitzat durant l'exercici 

2021. 

Diputació de Castelló 100.000€ 
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17/06/2021 4 anys Conveni per a la utilització d'una zona de 

l'immoble situat a Castelló de la Plana 

denominat Locals Confrontants a Noves 

Dependències a fi d'instal·lar la seu 

provincial de la Federació Valenciana de 

Municipis i Províncies 

Regular les condicions d'utilització gratuïta per part de 

la FVMP de la zona de la planta baixa que de l'immoble 

denominat Locals Confrontants a Noves Dependències, 

situat a Castelló de la Plana 

Diputació de Castelló  

07/07/2021 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 durant l’any 2021 

Establir un acord de col·laboració entre Turisme 

Comunitat Valenciana i l’FVMP per a la realització 

conjunta en 2021 d'accions dirigides a la millora del 

coneixement que les parts implicades en l’àmbit local 

tenen de l'evolució del sector turístic; la realització de 

projectes tendents a impulsar el desenvolupament del 

turisme des de l'òptica municipal i la difusió dels 

requisits i obligacions per al reconeixement i el 

manteniment en el temps, del compliment de l’estatut 

del municipi turístic per part de les entitats locals de la 

Comunitat Valenciana 

Turisme Comunitat 

Valenciana 

50.000€ 

20/07/2021 4 anys Conveni marc de col·laboració entre la 

Generalitat i la Federació Valenciana de 

Municipis i Províncies, en l'àmbit de la 

Comunitat Valenciana, en matèria 

d'embargaments per deutes 

corresponents a ingressos de dret públic a 

realitzar fora dels seus respectius àmbits 

de competència territorial 

Establir el marc general de col·laboració per a 

l'embargament de comptes corrents en les entitats de 

crèdit per deutes corresponents a ingressos de dret 

públic, de qualsevol naturalesa, a realitzar en la 

Comunitat Valenciana, però fora de l'àmbit de 

competència territorial de cadascuna de les entitats 

locals que s'adherisquen al present conveni 

Agència Tributaria 

Valenciana 
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28/07/2021 2 anys Conveni marc de col·laboració entre la 

Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies i el Consell Valencià de Col·legis 

Veterinaris 

Establir un marc de col·laboració que permeta establir 

els llits per a la realització en comú d'activitats de 

col·laboració que redunden en benefici de totes dues 

parts i en el desenvolupament de les competències 

atribuïdes a les entitats locals en matèria de salut 

pública i del medi ambient. 

Consell Valencià de 

Col·legis Veterinaris 

 

21/09/2021 1 any Conveni de col·laboració entre la 

Generalitat, a través de la Conselleria 

d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat 

Digital i la Federació Valenciana de 

Municipis i Províncies per a impartir 

formació en competències digitals en 

municipis en risc de despoblació 

Concessió d'una subvenció nominativa per a la 

realització d'accions formatives en competències 

digitals prenent com a referència el Marc Valencià de 

Competències Digitals (DIGCOMP_CV) en municipis de 

la Comunitat Valenciana afectats pel despoblament. 

Conselleria 

d'Innovació, 

Universitats, Ciència 

i Societat Digital 

250.000€ 

22/09/2021 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 durant 

l'exercici 2021 

Col·laborar 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. Coordinar les 

actuacions i serveis que es presten en aquest àmbit i 

desenvolupar accions de difusió, informació, formació i 

suport. 

Conselleria de 

Saludad Universal y 

Salud Pública 

50.000 € 

17/11/2021 1 any Conveni de col·laboració entre la 

Generalitat, a través de la Presidència, i la 

Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies per a la realització 

d'esdeveniments científics relacionats 

amb la comunicació local 

Instrumentalitzar la subvenció per al finançament de les 

despeses de realització d'esdeveniments científics 

relacionats amb la comunicació local. 

Presidencia de la 

Generalitat 

25.000€ 
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17/11/2021 1 any Conveni de col·laboració entre la 

Generalitat, a través de la Presidència, i la 

Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies per a l'adaptació tecnològica 

dels prestadors del servei públic de 

comunicació audiovisual d'àmbit local 

Col·laborar en la connexió de les emissores municipals 

integrades en la Xarxa d’Emissores Municipals 

Valencianes amb els mitjans i espais de comunicació de 

masses, finançant les despeses per a l'adaptació 

tecnològica dels prestadors del servei públic de 

comunicació audiovisual d'àmbit local per a 

harmonitzar la transmissió de la informació local 

Presidencia de la 

Generalitat 

25.000€ 

 


