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QUÈ ÉS EL FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT? 

 

 El Fons Valencià per la Solidaritat és l’associació dels ajuntaments de la Comunitat 

Valenciana per la Cooperació, la Sensibilització i l’Educació pel Desenvolupament. 

 

 És una associació sense ànim de lucre, en què els seus membres són ajuntaments i 

entitats locals de la Comunitat Valenciana de totes les formacions polítiques.  

 

 El Fons Valencià per la Solidaritat es va constituir per contribuir al desenvolupament dels 

països empobrits així com per sensibilitzar la societat valenciana, des de l’àmbit local, 

de les problemàtiques que estos sofreixen. 

 

 El Fons Valencià per la Solidaritat realitza i finança projectes de cooperació i 

sensibilització amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis, 

aportacions que constitueixen un fons econòmic que servirà per executar els projectes 

aprovats. 

 

 

OBJECTIUS DEL FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT: 

 

 

 Contribuir des de l'àmbit local valencià al desenvolupament dels països empobrits 

mitjançant la constitució i gestió d'un fons econòmic. 

 

 Administrar i gestionar les partides econòmiques aportades a l'associació per a 

projectes de cooperació, educació al desenvolupament, i emergència i ajuda 

humanitària. 

 

 Fomentar i donar suport als esforços de les institucions, entitats i associacions de la 

Comunitat Valenciana per tal de crear un clima d'opinió favorable a la promoció 

d'un nou ordre econòmic internacional mitjançant accions i projectes (exposicions, 

xarrades, activitats educatives, campanyes, etc.). 

 

 Estimular la participació ciutadana, mitjançant campanyes informatives sobre la realitat 

de la situació dels pobles empobrits i les seues causes, les relacions Nord-Sud i els 

projectes de cooperació amb estos. 

 

 Fer realitat la destinació mínima del 0'7% del Producte Interior Brut a l'ajuda pública als 

països empobrits.  

 

 Promoure que les institucions i entitats públiques i privades valencianes col·laboren 

en iniciatives de cooperació al desenvolupament.  
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COM S’ORGANITZA I FUNCIONA EL FONS VALENCIÀ? 

Al Fons Valencià comptem amb tres nivells d’organització, treball i representació:  

 

 Assemblea General: És l’òrgan suprem de l’associació i està formada per tots els 

representants dels socis del Fons Valencià. Es reuneix almenys una vegada a l’any, elegeix la 

Junta Executiva, aprova les línies bàsiques que guien el treball del Fons, fa el seguiment de la 

gestió realitzada per la Junta Executiva i vetla pel compliment de les finalitats de l’associació. 

 

 Junta Executiva: És l’òrgan de govern i administració de l'associació. Està constituïda pels 

socis que exerceixen els càrrecs de Presidència, Vicepresidència, Secretaria, Tresoreria i 

vocalies, en nombre imparell. Estos càrrecs són exercits pels representants nomenats pels 

socis del Fons Valencià. Les competències de la Junta són: elaborar el programa d’activitats 

anual, dur la gestió dels comptes, formular el pressupost, seleccionar, aprovar i fer el 

seguiment dels projectes de cooperació presentats i aprovar els convenis de col·laboració 

amb altres entitats i institucions. 

 

 Oficina Tècnica: Ofereix als ajuntaments socis: gestió dels projectes de cooperació conjunts 

així com els intercanvis i la cooperació tècnica necessària; gestió dels projectes i activitats de 

sensibilització que estan a la seua disposició; assessorament al voltant de temes de 

cooperació i solidaritat. 

 

Al Fons considerem que la pluralitat política és un avantatge a l’hora de sumar esforços en 

matèria de cooperació al desenvolupament. 

 

Des de la seua constitució el 1992, ha sigut voluntat del Fons que a la seua Junta Executiva 

estiguen representats tots els grups polítics amb presència en els municipis associats. 

 

 

LÍNIES DE TREBALL 

 

El Fons Valencià per la Solidaritat te com a línies de treball: 

 

A.  PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT. 

 

Tipus de projectes que financem:  

 Projectes Municipalistes: Dissenyats pel propi Fons Valencià i els seus socis als països del 

sud, i sufragats mitjançant subvencions públiques o aportacions pròpies, tots ells davall 

l’enfocament de gènere i els Drets Humans. 

El Fons València realitza principalment una cooperació descentralitzada 

municipalista directa des de la qual els ajuntaments i mancomunitats socis poden 

col·laborar amb les entitats locals del Sud amb les aportacions econòmiques però també en 

allò que els és propi: la institucionalització de les entitats locals i l’experiència política i tècnica 

en el món local.  
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Els sectors de treball preferent del Fons Valencià són desenvolupament social, la 

formació i l’estructuració social, en col·laboració amb ajuntaments del Sud, que contribueixen 

al desenvolupament democràtic, la governabilitat i les bones pràctiques en la gestió local. 

Treballar amb el Fons per als ajuntaments, suposa que s’agilitzen i es simplifiquen 

les gestions administratives, rendibilitzant els recursos disponibles i que es garanteixen 

socialment les inversions i la seua idoneïtat tècnica, amb independència d‘altres possibles 

circumstàncies conjunturals. 

Projectes recentment executats o en període d’execució: 

1. "Suport als Governs Municipals a El Salvador mitjançant la Implementació de la Llei de La 

Carrera Administrativa Municipal”.  

Este projecte cofinançat per la Generalitat Valenciana l'any 2010 i que va finalitzar l’any 2012, 

amb un pressupost final de 580.459,70€, ha tingut per objectiu enfortir les institucions 

municipals de El Salvador, a través de la implementació i aplicació de la Llei de la Carrera 

Administrativa Municipal a fi d'incrementar les capacitats dels municipis al servei al ciutadà, la 

participació de les dones, i les bones pràctiques en els governs locals. Amb este projecte s'ha 

contribuït a la implementació de La Llei de La Carrera Administrativa Municipal en la mesura 

que la intervenció s'ha encaminat, d'una banda, a difondre la llei, i d'altra banda a posar en 

marxa serveis i eines concrets exigits pel text legal (Centre de Formació Municipal, manuals 

de formació, etc.) les dos  indispensables perquè la llei puga ser implementada. La intervenció 

ha suposat la creació de potencials sinèrgies entre el conjunt de les entitats participants en el 

projecte, sobretot pel que fa al paper d’ANDRYSAS, qui s’ha encarregat de transversalitzar 

l'enfocament de gènere en les accions del projecte . 

2. "Aigua i Governança: Suport al desenvolupament del municipis de la Mancomunitat del 

Riu Jubones, Equador". 

Este projecte cofinançat per la Generalitat Valenciana l'any 2011 i finalitzat en maig de 2013, 

amb un pressupost total de 661.313,38€, ha tingut per objectiu donar suport a les gestió 

integrada de l'aigua a través d'una efectiva governança dels usuaris de la mateixa, els governs 

autònoms descentralitzats (GAD), membres de la mancomunitat i les institucions estatals 

competents en la conca hidrogràfica del riu Jubones. Amb este projecte s'ha enfortit la 

governança de l'aigua, ja que les 40 instàncies de cogestió (30 micro conques, 9 subconques i 

la conca del riu Jubones) es troben en progressiva pràctica d'implementació del model 

mancomunat per a la gestió integrada dels recursos hídrics, per altra banda s'ha disminuït la 

incidència de les malalties, gràcies a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà i de 

regadiu, augmentant la cobertura d'aigua potable i la seua disponibilitat i minimitzant les 

pèrdues mitjançant un ús més eficaç dels recursos hídrics. Finalment, s'ha enfortit la seguretat 

alimentària, en base a la millora de la producció agroecològica i la diversificació productiva de 

les parcel·les de famílies vulnerables que fan servir els recursos hídrics per satisfer les seues 

necessitats bàsiques. Tots estos èxits s'han aconseguit mitjançant acords i la concertació 

entre els diferents actors implicats, per una banda conservar i beneficiar centenars de famílies 

i d'altra incentivar i millorar la productivitat, el que ha suposat que el present projecte haja 

sigut satisfactori. 
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3. " Experts Voluntaris Municipals". 

 Este programa té per objectiu donar suport tècnic especialitzat en països en vies de 

desenvolupament, així com contribuir a la sensibilització de la població valenciana sobre els 

països del sud, i sobre les causes de la pobresa; obrir un espai de participació directa en 

terreny, en programes i projectes de cooperació al desenvolupament, i finalment contribuir a 

fomentar la participació de tècnics dels ajuntaments valencians en iniciatives de cooperació 

mitjançant un voluntariat internacional. Amb este programa s'ha permès enfortir les 

capacitats tècniques de les contraparts del Fons Valencià concretament a El Salvador , Bolívia 

i Equador, així com transferir experiències de caràcter municipal entre els ajuntaments 

membres del Fons i els seus socis, així mateix es contribueix a la sensibilització de la població 

dels ajuntaments membres del Fons ja que després de l'estada al país de destinació, el 

tècnic/a en qüestió porta a terme una sèrie d'activitats de sensibilització en què comparteix la 

seua experiència i exposa el seu treball realitzat durant l'assistència tècnica. Fins la data s'han 

realitzat, 4 edicions del programa, i s’han dut a terme un total de 22 assistències per part de 

tècnics municipals d’ajuntaments socis del Fons com Catarroja, Sant Joan d'Alacant, Benissa, 

Elx, Burjassot, Canals, Tavernes de la Valldigna i Picassent, entre altres, i en temes com 

gènere, turisme, organització i funcionament de l'administració local,  formulació de projectes 

socials i de grups d'assistència prioritària, joventut entre altres temàtiques.  

4. "Empoderament socioeconòmic de les dones de la Mancomunidad Cañari mitjançant la 

millora de la producció artesanal de la Paja Toquilla, Equador". 

Este projecte que compta amb el finançament de la Diputació de València pretén contribuir a 

augmentar els ingressos de les famílies artesanes gràcies a la generació de valor agregat i a la 

millora de les habilitats soci productives per mitjà d'activitats com ara la creació d'una 

associació de dones "toquilleras" a nivell mancomunat o la formació en diferents matèries 

com ara professionalització artesanal, asociativisme, màrqueting de vendes o increment del 

valor agregat. 

5. "Creació de l’oficina municipal de la dona en el municipi de San José de Chiquitos, 

Bolívia". 

Esta intervenció pretén acompanyar a la municipalitat de San José de Chiquitos en la posada 

en marxa d'una oficina de la dona a fi de comptar amb un mecanisme de gènere 

institucionalitzat i en funcionament que aporte igualtat, equitat de gènere i ciutadania plena 

de les dones en el municipi. D'altra banda s'elaborarà un Pla de Gènere Municipal que oriente 

i propose accions de polítiques públiques municipals per a aconseguir l'equitat i igualtat de 

gènere de les dones del Municipi. 

6. "Enfortiment d’actors i soci productiu en Cayes Jacmel, Haití". 

La present acció contribuirà a posicionar a l'Association Saint Luc Haïí en el municipi de 

Caputxins Jacmel a través de la millora de la gestió i augment de capacitats i habilitats 

associatives. D'altra banda, s'implementaren accions dirigides a l'enfortiment soci productiu 

local a través de la distribució de microcrèdits i la millora de la producció de moringa (vegetal 

típic de països amb climes tropicals o temperats). Esta intervenció també compta amb la 

col·laboració del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
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7. "Enfortiment institucional i dinamització turística de la Mancomunidad Cañari per al 

desenvolupament socioeconòmic, Equador". 

Este projecte, implementat en el territori de la Mancomunitat Cañari en la província d'El 

Cañar, té per objectiu enfortir l'activitat econòmica del territori mancomunat per mitjà de la 

posada en marxa del pla de dinamització turística que permeta millorar la coordinació entre 

actors turístics amb el consegüent augment de la qualitat del turisme i per tant un augment 

de la renda dels prestadors de servicis turístics. L'acció finançada pel Fons Valencià i la pròpia 

Mancomunitat, comptarà amb activitats de formació, comunicació, visibilització i coordinació 

a l'àmbit dels quatre cantons (Cañar, Biblián, L'Hostal i Suscal) que formen la dita 

mancomunitat. Este projecte compta ja amb una segona fase en marxa per a este any.  

Projectes presentats per ONGD amb seu a la Comunitat Valenciana, i establides als 

territoris dels nostres socis,  amb la col·laboració d’alguna contrapart del Sud. 

Els sectors d’intervenció poden ser molt variats depenent dels tipus d’ONGD que presenta 

el projecte (educació i formació ocupacional, salut en totes les seues variants, medi ambient, 

drets humans, aigua i sanejament, desenvolupament rural, desenvolupament soci 

productiu...): 

1. “Centre educatiu San Rafael, Copacabana, Colòmbia”.  

El present projecte executat per l’ONGD Níquia de Picassent, te com objectiu general dotar 

al centre educatiu de San Rafael de Copacabana de material informàtic per a contribuir a una 

millora d’una educació de qualitat dirigida a tots els/les alumnes del centre. 

2. “Instalaciò de panells solars en vivendes rurals del departament de Madriz, Nicaragua”.  

El projecte consisteix en dotar a famílies dels municipis de Madriz de panells fotovoltaics que 

els permeten l’accés a l’abastiment elèctric. Amb la qual cosa es permetrà que les famílies 

puguen disposar de més hores de llum i d’esta manera augmentar la productivitat i la qualitat 

de vida de les famílies. 

 

 

B. PROJECTES D’EDUCACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I SENSIBILITZACIÓ. 

 

El segon objectiu del Fons Valencià és la sensibilització i l’educació al desenvolupament per 

tal de crear una consciència ciutadana sobre l’origen de les desigualtats Nord-Sud, i de la 

responsabilitat i la necessitat de l’existència d’una dedicació municipal a la cooperació amb 

els països empobrits per tal de corregir les injustícies socials; així com també per comunicar als veïns 

i veïnes dels municipis socis del Fons quin és el treball que realitzen els seus ajuntaments en 

cooperació i solidaritat internacional a través del Fons.  

 

El projecte de sensibilització propi del Fons Valencià porta per nom “Municipis Solidaris”, i 

està format per un conjunt d’activitats que van encaminades a la formació del personal tècnic i dels 

càrrecs municipals electes responsables dels programes de cooperació al desenvolupament; a la 

difusió de l’activitat de cooperació (projectes) que desenvolupa el Fons Valencià mitjançant 

exposicions i presentacions públiques; o el trasllat a la societat, a través dels mitjans de comunicació 



             

 

 

 

 

 

C/Poetes Setabenses,2   46800 – Xàtiva – València – España         Tl. 962 272 460      Fx. 962 271 157                                              

oficina@fonsvalencia.org - www.fonsvalencia.org  -  Reg.Aut.d’Ass.Unt.Terr. València Sec. 1ª Nº 5718  

del treball i els resultats de les accions en cooperació impulsades per les administracions locals, i 

especialment dels ajuntaments i mancomunitats sòcies del Fons. 

 

El projecte “Municipis Solidaris” pretén aportar una proposta formativa i d'unificació de criteris 

que faciliten l'impuls i la vertebració, en els municipis valencians i des de la responsabilitat pública, de 

la cooperació descentralitzada i també des de la participació i la implicació de la societat valenciana 

en la recerca de noves formes de relació, més justes i solidàries entre els pobles. 

 

Activitats que s’ofereixen als ajuntaments socis del Fons dins d’este projecte:  

 Ser dona al Sud. Campanya de sensibilització sobre la realitat de la dona als països del Sud. 

 Jornades específiques sobre cooperació internacional i sobre els projectes en què 

participa el Fons. 

 Edició i difusió de materials divulgatius i d'accions realitzades pel Fons Valencià: 

tríptics sobre projectes, la Memòria de l’entitat... 

 Documental: “El Fons Valencià per la Solidaritat, 10 anys amb El Salvador”. 

 Tallers, conferències, taules redones sobre el món de la solidaritat i la cooperació. 

 Comunicació de l’activitat de l’entitat a través de la seua web, www.fonsvalencia.org i el seu 

Facebook i Twitter. 

 

 

C. PROJECTES D’AJUDA HUMANITÀRIA I EMERGÈNCIES. 

 

El Fons Valencià desenvolupa el seu treball en el camp de l’emergència i l’ajuda humanitària,  

principalment, a través del Comitè Permanent d’Ajuda Humanitària i d’Emergència de la Comunitat 

Valenciana (CAHE).  

 

El CAHE naix amb l’objectiu de coordinar els esforços i concentrar els recursos públics 

(tant econòmics com materials) que amb motiu de situacions de catàstrofe natural o conflicte 

social es posen a disposició de les ONGD per que estes realitzen les actuacions necessàries 

encaminades a afrontar les conseqüències eventuals d’estes situacions en qualsevol part del món. 

 

Són membres del CAHE, entre altres, la Generalitat Valenciana, els ajuntaments de València, 

Castelló de la Plana i Alacant, les diputacions provincials d’Alacant, València i Castelló, la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies i  el Fons Valencià per la Solidaritat. 

 

El CAHE compta amb Òrgan Consultiu, format per les ONGD valencianes amb experiència i 

treball en el camp de l’ajuda humanitària i d’emergència, que assessora la presa de decisions del 

Comitè. 

Les aportacions econòmiques que el CAHE aprova es poden destinar a finançar l’enviament 

urgent d’ajuda humanitària (material d’emergència) davant una catàstrofe natural o causada per 

l’home; com per a activitats de post emergència, és a dir, de rehabilitació, reconstrucció 

d’infraestructures, restabliment institucional o reinserció de poblacions afectades. 

  

http://www.fonsvalencia.org/
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Accions humanitàries en les quals han col·laborat els socis del Fons en els darrers anys amb les seues 

aportacions econòmiques: 

2006 Inundacions dels campaments de refugiats saharauis en Tindouf, terratrèmol a 

l’illa de Java i desbordament de Rio Grande al departament de Santa Cruz de la 

Sierra (Bolívia). 

2007 Terratrèmol a Perú. Va afectar a les regions de d’Ica, Lima Huncavelica i Ancash. 

2008 Cicló en Myanmar. Va a afectar a les regions de Yangon, Ayeyarwady, Bago, Mon i 

Kayin. 

2009 Huracà Ida. Va afectar a la zona central de El Salvador; i la Crisis humanitària en la 

franja de Gaza. 

2010 Terratrèmol a Haití. Va afectar les ciutats de Petit Goave, Leogane, Gressier, 

Carrefour i Jacmel. 

2011 Crisi alimentària i sequera al “Banya d’Àfrica”. Atenció humanitària a la població 

afectada per la sequera als països que formen part del conegut Banya d’Àfrica (Etiòpia, Somàlia 

i Kenia).  

2012 Emergència SAHEL Mali. Crisi nutricional en el Sahel, una de las regions més 

desfavorides del món, especialment en les regions de Mopti i Koulikoro. 

2013 Emergència de Síria: Accés a necessitats bàsiques per als/les refugiats/des siris/es en  el  

camp  de  Zaatari  en  Jordània. 

2013 Emergència de Filipines: Accés a necessitats bàsiques per als/les damnificats pel tifó 

Haiyan (novembre 2013). 

2014 Emergència a Gaza: Aliments de primera necessitat per als desplaçats i desplaçades 

per a l’operació “Margen Protector” (estiu 2014). 

2015 Emergència a Nepal: Garantint l’accés a necessitats bàsiques als damnificats i 

damnificades del sisme ocorregut el 25 d’abril de 2015. 

2015 Emergència a Síria: “Projecte de Resposta Humanitària a la Crisi de Síria” (a través de 

l’ACNUR) i el “Projecte per contribuir a la supervivència infantil a través d’articles no 

alimentaris” (mitjançant l’UNRWA). 

2016 Emergència a Equador: “Projecte Ajuda d'Emergència a 31 famílies rurals pel terratrèmol 

en la província de Manabí – Equador” (a través de ECOSOL), i “Acció humanitària per a atendre a la 

població afectada pel terratrèmol a l’Equador” (a través de UNICEF). 

2016 Emergència a Haití: “Projecte Resposta sanitària d'emergència post Huracà Matthew” (a 

través de ASSLHA) i “Restaurar els mitjans de vida rurals de les persones afectades per l'huracà 

Matthew, secció Comunal Fonds Jean Noel, Comuna de Marigot, Haití” (a través de ACPP). 

2016 Emergència a Síria: “Resposta humanitària a la crisi de Síria” (a través de l’ACNUR). 
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CONFEDERACIÓ DE FONS DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT. 

La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat, creada el 1995, és el marc de 

coordinació i representació conjunta dels Fons de Cooperació existents en l’Estat Espanyol 

per a totes aquelles temàtiques i projectes que afecten als interessos comuns dels distints Fons. 

Els objectius de la Confederació són: 

 Contribuir a impulsar la cooperació descentralitzada dins i fora dels àmbits 

territorials dels seus membres, així com afavorir-ne la vertebració en xarxes.  

 Ser l’ interlocutor comú davant les institucions estatals, europees i mundials amb 

plantejaments coincidents. 

 Consolidar instruments de treball i gestió coordinats per aconseguir un aprenentatge 

mutu i l’establiment de criteris comuns d’anàlisis, avaluació, control i seguiment de projectes. 

 Promoure projectes de sensibilització compartits. 

La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat està formada per:   

 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 

 Euskal Fondoa. 

 Fons Valencià per la Solidaritat. 

 Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade. 

 Fondo Canario de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo. 

 Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional. 

 Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo. 

 Fons Menorquí de Solidaritat i Cooperació. 

 Fons Pitiús de Cooperació. 

 Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. 

 

Els òrgans de govern de la Confederació son l’Assemblea General i el Consell Confederal. 
 

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de la Confederació de Fons i està constituïda per tots 

els fons que l’integren. En el seu si els acords es prenen per consens dels seus membres i són 

d’obligatori compliment per a tots els associats. 
 

El Consell Confederal és l’òrgan estatutari de govern i administració de la Confederació, 

elegit per l’Assemblea General per un període de dos anys i format per un representant de cada 

Fons membre.  
 

La Confederació és el marc on estan representats els ajuntaments socis dels diferents fons 

de cooperació, participant en la Comissió Interterritorial, en els processos d’elaboració dels Plans 

Directors i Anuals de la Cooperació Espanyola. Des de la Confederació es segueixen els 

processos de gestació de nous fons de cooperació i es coordina la presència dels ajuntaments 

representats en l’assistència, participació, i l’organització d’encontres, conferències i events 

internacionals sobre cooperació, municipalisme i solidaritat. 
 

La Confederació de Fons agrupa a prop de 1.000 administracions públiques locals. 
 

El Fons Valencià ha assumit la Vicepresidència de la Confederació des de la seua constitució el 

1995. 

La seu de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat està situada a Barcelona, en la 

Rambla Santa Mònica, 10, 4T. 
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EL TEU AJUNTAMENT GUANYA AMB EL FONS VALENCIÀ. 

 

Participar en el Fons Valencià suposa aprofitar millor els recursos de tots els ajuntaments: 

 Redueix les despeses en la gestió.  

 Facilita el treball de les administracions locals en temes de cooperació.  

 Evita duplicitats i models de desenvolupament diversos i, de vegades, incoherents.  

 Garanteix que el finançament dels projectes no depenga de canvis sobtats tant en 

l’àmbit polític local com per l'esclat de situacions d'emergència als països del Sud. 

 Garanteix davant la societat la inversió i l’execució adient dels fons municipals 

destinats a cooperació, d’acord amb criteris tècnics independents. 

 Impulsa un model de cooperació específic valencià i reforça (social i políticament) el 

paper del municipalisme en esta línia. 

 Contribueix a divulgar estes responsabilitats entre els ajuntaments valencians i els 

anima a assumir este compromís. 

 Permet escometre programes i projectes de major envergadura, tant a l'àrea de 

cooperació com d’educació per al desenvolupament i sensibilització. 

  Permet actuacions conjuntes en programes polítics (que no partidistes), l’execució 

dels quals no seria possible per a un ajuntament tot sol. 

 Permet fer el seguiment sobre el terreny de la major part dels projectes. 

 Permet la coordinació de les accions de cooperació entre les diferents 

administracions (local, autonòmica i estatal) en seguiment de processos. 

 Facilita i simplifica la gestió a les ONGD i redueix els seus costos de funcionament. 

 

MEMBRES JUNTA EXECUTIVA DEL FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT. 

Presidència: Xelo Angulo Luna, Tinent Alcalde de Xàtiva (PSPV-PSOE) 

Vicepresidència: Antonio Sánchez Aguado, Tinent Alcalde de Canals (Compromís) 

Secretaria: Francisca Juan Castelló, Regidora de La Llosa de Ranes (PP) 

Tresorera: María Dolores Moreno Ull, Tinent Alcalde de Polinyà de Xúquer (EUPV:AC) 

  

Vocalies: Rosa Martínez Murillo, Tinent Alcalde de L’Alcúdia (PSPV-PSOE)  

María Teresa Macía Milla, Tinent Alcalde d’Elx (PSPV-PSOE) 

Gloria Micó Such, Tinent Alcalde de L’Olleria (Compromís) 

Daisy Katherine Ushiña Simba, Regidora d’Ontinyent (PSPV-PSOE) 

Fabiola Cristina Mora Pons, Regidora de Parcent (Independents) 

Eduard Comeig Rámirez, Tinent Alcalde de Rocafort (Compromís) 

Alvaro Escorihuela Claramonte, Regidor de Vila-real (PSPV-PSOE) 
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SOCIS DEL FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT  

 

Ajuntaments :  

 

Agost  

Agullent  

Alaquàs  

Albaida  

Albal  

Alcalalí 

Alcàntera de Xúquer 

Alcàsser  

Alcúdia, L'  

Alcúdia de Crespins, L’ 

Alfafara  

Algemesí  

Algímia d’Alfara 

Alginet 

Almoines 

Almussafes 

Alqueria de la Comtessa, L’ 

Altea  

Antella  

Atzeneta d’Albaida 

Barxeta  

Beneixama  

Beniarjó 

Benifaió 

Benifairó de la Valldigna 

Benigànim 

Benigembla  

Benissa 

Betxí 

Biar 

Bocairent 

Bufali 

Burjassot  

 

Campello, El  

Canals  

Carrícola 

Castelló de Rugat  

Catarroja 

Chella  

Corbera  

Elx 

Enguera 

Estivella 

Faura 

Foios 

Font de la Figuera, La 

Gandia  

Genovés 

Llosa de Ranes, La  

Llutxent 

Massamagrell 

Massanassa 

Mislata 

Montaverner  

Montitxelvo 

Morella 

Muro d’Alcoi 

Novetlè 

Ollería, L’ 

Ontinyent  

Orba 

Otos 

Paiporta 

Palmera  

Palomar, El  

Parcent  

 

Pedreguer 

Picanya 

Picassent  

Piles 

Pobla de Farnals, La  

Pobla del Duc, La 

Poblets, Els 

Polinyà de Xúquer  

Potries  

Puig de Santa María, El  

Quart de Poblet  

Quatretonda 

Rafelcofer 

Rocafort 

Ròtova 

Sagunt 

Salem  

Sant Joan d’Alacant  

Senija 

Simat de la Valldigna  

Sueca 

Tavernes de la Valldigna  

Teresa 

Teulada  

Torrent  

València 

Vallada 

Vila-real 

Villanueva de Castellón 

Vinalesa 

Xaló 

Xàtiva  

Xeresa 

Xixona 

Mancomunitats: 

 

Mancomunitat de Municipis de La Costera-La Canal  

Mancomunitat de Municipis de La Ribera Alta 

Mancomunitat de Municipis de La Ribera Baixa 

Mancomunitat de Municipis de La Safor 

Mancomunitat de Municipis de La Vall d'Albaida 

Mancomunitat de Municipis de Serveis de Benestar Social de Manuel, L'Ènova, Senyera, Rafelguaraf  i Sant Joan d'Ènova 

Mancomunitat Comarcal Els Ports 

Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud 

Mancomunitat de Les Valls 

 

Entitats col·laboradores del Fons Valencià per la Solidaritat. 

 

Generalitat Valenciana 

Diputació d’Alacant 

Diputació de València 

Fundació Bancaixa  
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PROPOSTA D’ADHESIÓ AL FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT  

 

Per tal de formar part de l’entitat, sols és necessari que es porte al ple de la corporació municipal 

la proposta d’acord (que adjuntem) i que s’aprove per la majoria simple dels seus membres. 

 

Una vegada aprovada la proposta d’adhesió, cal comunicar-ho a l’oficina del Fons Valencià 

(mitjançant certificat del secretari de la corporació) per tal d’iniciar la relació. L’admissió 

correspon a la Junta Executiva de l’entitat, amb la posterior ratificació de l’Assemblea General de 

Socis. 

 

Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de ........ com a soci del Fons Valencià per la 

Solidaritat. 

 

El Fons Valencià per la Solidaritat vol orientar els seus esforços a contribuir des de 

l’àmbit valencià al desenvolupament dels països empobrits, mitjançant la constitució d’un fons 

econòmic que faça possible la realització de projectes de cooperació internacional amb els  

països del Sud i campanyes de sensibilització a la Comunitat Valenciana sobre la cooperació i 

la solidaritat internacional, tot contribuint així a l’enfortiment de la cooperació 

descentralitzada i del moviment municipalista també en aquestos camps, conscients de la 

seua transcendència en la construcció d’una societat més justa i democràtica. 

Amb l’objectiu de participar d’aquesta finalitat, s’eleva al ple de la corporació l’aprovació de la 

següent proposta:  

 

PRIMER: Acordar l’ingrés de l’Ajuntament de  ......  com a soci del Fons Valencià per la 

Solidaritat i acceptar-ne els seus estatuts. 

 

SEGON: Assumir el compromís de dotar pressupostàriament una partida anual per a 

projectes de cooperació i educació al desenvolupament i acció humanitària, a realitzar 

mitjançant el Fons Valencià per la Solidaritat, així com per assegurar el seu 

funcionament. 

 

TERCER: Expressar la voluntat d’incrementar les responsabilitats econòmiques de cara 

als països empobrits apropant-les almenys al 0’7% dels recursos pressupostaris propis 

recomanat per les Nacions Unides. 

 

QUART: Designar com a representant de l’Ajuntament de .........  davant el Fons 

Valencià per la Solidaritat  a ………….., i com a suplent a..................... 

 

CINQUÉ: Notificar el present acord a la Presidenta del Fons Valencià per la Solidaritat. 

 

 

 

 

 

 

 


