L’FVMP entrega els Premis FVMP al Bon Govern Municipal en la seua 5ª edició
El Centre Cultural de la Beneficència de València ha acollit el lliurament de la cinquena
edició dels Premis al Bon Govern, uns guardons adreçats a les bones pràctiques
municipals i que tenen com a objectiu prioritari promoure la qualitat de les polítiques
públiques a nivell local. Aquests guardons es van posar en marxa l’any 2018 amb
l'objectiu de ser una plataforma per a fer visible la posada al dia dels nostres municipis
en polítiques que fomenten la igualtat i la integració de les persones, la necessitat
d’aprofundir en les llibertats públiques, les reformes democràtiques i els valors socials.
Aquest acte de lliurament dels Premis ha estat presidit pel president de l’FVMP i
alcalde d’Elda, Rubén Alfaro i el vicepresident de l’entitat i alcalde d’Alzira, Diego
Gómez. Tanmateix també ha comptat amb la presència de diferents autoritats de les
diferents administracions valencianes:
• Rubén Alfaro, President de l'FVMP
• Diego Gómez, Vicepresident de l'FVMP
• Vicent Gil, Secretari General de l'FVMP
• Tamara Martínez, Vicesecretària General de l'FVMP
• Elena Cebrián, Secretària Autonòmica de Cohesió Territorial i Polítiques contra
el Despoblament
• Paula Tuzón, Secretària Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició
Ecològica
• Carlos Fernández Bielsa, Vicepresident de la Diputació de València
• Maria Josep Amigó, Vicepresidenta de la Diputació de València
• Rosana Segui, Directora General de comerç, artesania i consum
• Raquel Tamarit, Secretària autonòmica de Cultura i Esport
• Irene Gavidia, Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials
• Juan de Dios Navarro Caballero, Diputat Provincial de la Diputació d'Alacant
d'Innovació, Agenda Digital, Contractació i Residents Internacionals
• Francesc Molina, Director Territorial de Presidència de la Generalitat
Valenciana
• Antoni Such, Director general d'Administració Local de la Generalitat
Valenciana
• Antoni Llorente Ferreres, Secretari Autonòmic de Participació i Transparència
La creació d’aquests Premis al Bon Govern, per recompensar les Bones Pràctiques als
municipis, és una mostra del compromís del municipalisme valencià a la fi d’aconseguir
governs locals responsables, oberts i eficaços i adequats a les necessitats socials. Amb
aquesta iniciativa, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha decidit impulsar

i consolidar la gran tasca municipalista que els milers i milers de regidors i regidores
arreu de les comarques valencianes fan.
Les categories i Premiats han estat:
CATEGORIA 1 - Desenvolupament local, ocupació,
comerç i turisme.

CATEGORIA 5 - Transparència i foment de la
participació

· Aldaia - Fondo de Emergencia de Reactivación
Económica de Aldaia"

· Crevillent - "COMPTEM - COmunidad para la
Transición Energética Municipal"

· Olocau - "TURISMO ADAPTADO EN OLOCAU (SERRA
CALDERONA)"

CATEGORIA 6 - Cultura i/o normalització lingüística.
· Godella - "Villa Eugenia Online"

CATEGORIA 2 - Sostenibilitat territorial.
· Canet d'en Berenguer - "Canet Sostenible"

CATEGORIA
agricultura

CATEGORIA 3 - Foment de la salut pública.

· Vila-real - "Oficina contra el 'cotonet', Vila-real"

· Enguera - "Enguera és saludable".

· Xaló - "Pedra en sec, olis de Diània, SIPAM"

CATEGORIA 4 - Polítiques d’igualtat i integració.

CATEGORIA 8 - Gestió de projectes europeus

· Silla - "Proyecto Integración sociolaboral jovenes y
prevención absentismo escolar"

· Silla - "The hug to employment".

· Almoradí - "Ni una más".
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CATEGORIA 9 - Divulgació i protecció de drets i
llibertats.
· Casinos - "Memòria, història i patrimoni".

El president de l’FVMP, Rubén Alfaro ha destacat que “una de les coses més importants
d'aquests premis és observar com el municipalisme dona una resposta contundent als
problemes. Els ajuntaments valencians practiquem l'excel·lència. Ens esforcem per
donar millor resposta a les necessitats dels nostres veïns i veïnes”.
Per la seua part, el vicepresident de l'FVMP, Diego Gómez ha posat l'accent en el fet
que “en aquesta cinquena edició és reflecteix que hi ha que continuar apostant, per
part dels governs locals, per una forma de governar on els compromisos de canvis
profunds beneficien als ciutadans, uns canvis que acaben per millorar la vida de la gent,
xicotets gestos nascuts del municipalisme que signifiquen molt per al dia a dia de les
persones”.
Per la seua part, Elena Cebrián, Secretària Autonòmica de Cohesió Territorial i
Polítiques contra el Despoblament ha posat l’accent “estos premis projecten la
importància que té el municipalisme. Des de la Generalitat volem posar en valor
l’esforç de l’FVMP per projectar la tasca de tots el municipis de la nostra terra”.

La FVMP entrega los Premios FVMP al Buen Gobierno Municipal en su 5ª edición
El Centro Cultural de la Beneficencia de Valencia ha acogido la entrega de la quinta
edición de los Premios al Buen Gobierno, unos galardones dirigidos a las buenas
prácticas municipales y que tienen como objetivo prioritario promover la calidad de las
políticas públicas a nivel local. Estos galardones se pusieron en marcha en el año 2018
con el objetivo de ser una plataforma para hacer visible la puesta al día de nuestros
municipios en políticas que fomentan la igualdad y la integración de las personas, la
necesidad de profundizar en las libertades públicas, las reformas democráticas y los
valores sociales.
Este acto de entrega de los Premios ha estado presidido por el presidente de la FVMP y
alcalde de Elda, Rubén Alfaro y el vicepresidente de la entidad y alcalde de Alzira,
Diego Gómez. Sin embargo también ha contado con la presencia de diferentes
autoridades de las diferentes administraciones valencianas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rubén Alfaro, Presidente de la FVMP
Diego Gómez, Vicepresidente de la FVMP
Vicent Gil, Secretario General de l'FVMP
Tamara Martínez, Vicesecretaria General de l'FVMP
Elena Cebrián, Secretària Autonòmica de Cohesió Territorial i Polítiques contra
el Despoblament
Paula Tuzón, Secretària Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició
Ecològica
Carlos Fernández Bielsa, Vicepresidente de la Diputació de València
Maria Josep Amigó, Vicepresidenta de la Diputació de València
Rosana Segui, Directora General de comerç, artesania i consum
Raquel Tamarit, Secretària autonòmica de Cultura i Esport
Irene Gavidia, Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials
Juan de Dios Navarro Caballero, Diputat Provincial de la Diputació d'Alacant
d'Innovació, Agenda Digital, Contractació i Residents Internacionals
Francesc Molina, Director Territorial de Presidència de la Generalitat
Valenciana
Antoni Such, Director general d'Administració Local de la Generalitat
Valenciana
Antoni Llorente Ferreres, Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

La creación de estos Premios al Buen Gobierno, para recompensar las buenas prácticas
a los municipios, es una muestra del compromiso del municipalismo valenciano con el
fin de conseguir gobiernos locales responsables, abiertos y eficaces y adecuados a las
necesidades sociales. Con esta iniciativa, la Federación Valenciana de Municipios y

Provincias ha decidido impulsar y consolidar la gran labor municipalista que los miles y
miles de concejales y concejalas en toda las comarcas valencianas hacen.
Las categorías y Premiados han sido:
CATEGORIA 1 - Desenvolupament local, ocupació,
comerç i turisme.

CATEGORIA 5 - Transparència i foment de la
participació

· Aldaia - Fondo de Emergencia de Reactivación
Económica de Aldaia"

· Crevillent - "COMPTEM - COmunidad para la
Transición Energética Municipal"

· Olocau - "TURISMO ADAPTADO EN OLOCAU (SERRA
CALDERONA)"

CATEGORIA 6 - Cultura i/o normalització lingüística.
· Godella - "Villa Eugenia Online"

CATEGORIA 2 - Sostenibilitat territorial.
· Canet d'en Berenguer - "Canet Sostenible"

CATEGORIA
agricultura

CATEGORIA 3 - Foment de la salut pública.

· Vila-real - "Oficina contra el 'cotonet', Vila-real"

· Enguera - "Enguera és saludable".

· Xaló - "Pedra en sec, olis de Diània, SIPAM"

CATEGORIA 4 - Polítiques d’igualtat i integració.

CATEGORIA 8 - Gestió de projectes europeus

· Silla - "Proyecto Integración sociolaboral jovenes y
prevención absentismo escolar"

· Silla - "The hug to employment".

· Almoradí - "Ni una más".
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CATEGORIA 9 - Divulgació i protecció de drets i
llibertats.
· Casinos - "Memòria, història i patrimoni".

El presidente de la FVMP, Rubén Alfaro ha destacado que “una de las cosas más
importantes de estos premios es observar como el municipalismo da una respuesta
contundente a los problemas. Los ayuntamientos valencianos practicamos la
excelencia. Nos esforzamos para dar mejor respuesta a las necesidades de nuestros
vecinos y vecinas”.

Por su parte, el vicepresidente de la FVMP, Diego Gómez ha puesto el acento en que
"En esta quinta edición se refleja que hay que seguir apostando, por parte de los
gobiernos locales, por una forma de gobernar donde los compromisos de cambios
profundos benefician a los ciudadanos, unos cambios que terminan por mejorar la vida
de la gente, pequeños gestos nacidos del municipalismo que significan mucho para el
día a día de las personas".
Por su parte, Elena Cebrián, Secretaria Autonómica de Cohesión Territorial y Políticas
contra el Despoblamiento ha puesto el acento "estos premios proyectan la importancia
que tiene el municipalismo. Desde la Generalitat queremos poner en valor el esfuerzo
de la FVMP por proyectar la labor de todos los municipios de nuestra tierra".

