Dos Policies Locals de València realitzaran una assistèncis tècnica organitzada pel Fons Valencià a muni

Aquest projecte de cooperació està emmarcat dins de les experiències per a funcionaris
municipals de la Comunitat Valenciana en el projecte “Especialista Municipal Voluntari/ària”,
que s’han desenvolupat durant 2018.
La proposta innovadora del Fons Valencià per la Solidaritat amb l’Ajuntament de València, amb
aquests viatges d'aprenentatges de tècnics i tècniques de les contraparts locals, facilita el
contacte directe i millora les experiències de camp amb les bones pràctiques dutes a terme
pels municipis socis de l’entitat municipalista valenciana i els seus socis a la Comunitat
Valenciana, especialment en àmbits com el turisme, cooperació internacional,
desenvolupament local i gestió pública local.
En aquest últim àmbit, destaca l'intercanvi que mantindrà la Policia Local de València
personificat amb l'inspector Carlos Gustavo Jiménez i l’agent Patricia Lopez amb l’Empresa
pública Movidelnor. La passantia dels dos membres del cos de Policia Local de València, tindrà
lloc del 30 de juliol al 10 d'agost del 2019.
En la primera jornada de treball, els dos membres del cos de Policia Local de València han
mantingut un encontre de presentació amb el gerent, Juan Manuel Mantilla i l’equip de
responsables de l'empresa Movidelnor. Després, han oferit una formació sobre seguretat vial a
les instal·lacions de l’empresa pública amb els companys de Cotacachi.
L’Empresa Pública de Mobilitat de la Mancomunitat del Nord, MOVIDELNOR EP, d’acord amb
el conveni de cooperació signat amb el Govern Autònom Descentralitzat (GAD) Municipal de
Santa Ana de Cotacachi (Equador) i el Fons Valencià per la Solidaritat, tenen com a objectiu la
participació de tècnics en iniciatives de cooperació al desenvolupament internacional, com va
ser el cas de les passanties realitzades per dos funcionaris de MOVIDELNOR EP en la
Comunitat Valenciana, i en concret a l’Ajuntament de València, durant el passat novembre.
Els intercanvis amb el departament de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de València va ser
una experiència pionera i va comptar amb la formació i visita tècnica de dos bombers i dos
policies del municipi de Cotacachi (Equador), durant dues setmanes per aprendre bones
pràctiques en campanyes de sensibilització, conscienciació i xarrades didàctiques, així com
entrenaments i noves tecnologies.
En paraules d’Esteve Ordiñana, Gerent del Fons Valencià: “l’èxit i bons resultats en aquest
tipus de viatges d’aprenentatge ens animen a continuar treballant en aquesta línia de la
cooperació tècnica i de replicar l’experiència amb l’Ajuntament de València, en concret per a
l’exercici 2019 estan organitzant-se les assistències de personal de l’ajuntament de les àrees
de joventut i gènere, que col·laboraran amb socis locals del Fons Valencià a l’Equador i
Bolívia”.
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