FRANCISCO ROIG NAVARRO, Secretario General del M.I. Ayuntamiento de Llíria
CERTIFIQUE: Que el ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de gener
de 2018, va adoptar, entre altres, a reserva dels termes que resulten de l'aprovació de l'acta
corresponent, l'acord que literalment es transcriu:
10. MOCIÓ DE FRANCESC JOSEP FOMBUENA VALLE PER A L´ADHESIÓ A LA
AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA. (R.E. Nº 2018001510 DE
26 DE GENER DE 2018).
Al no estar inclosa la referida moció en l'orde del dia, i de conformitat amb els arts. 91. 4 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals i 23.2 del
Reglament Orgànic Municipal, es procedix a la ratificació de la urgència de la mencionada
moció.
La urgència és apreciada per unanimitat, procedint-se al debat i votació de la moció que es
transcriu a continuación, i a la que s´adherixen els grups municipals Compromís-Move i Llíria
Puede:
El 15 de novembre de 2015, la Conselleria d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori va impulsar una declaració institucional per a la creació d´una autoritat única de
transport per a l’àrea de València. En la declaració, després de reconèixer la importància
que la lliure mobilitat de les persones té per al creixement econòmic i el benestar social, es
va declarar la voluntat de crear un organisme de coordinació industrial per a l´exercici
conjunt de les competències que, en matèria de transport i mobilitat, tenen atribuïdes la
Generalitat i els ajuntaments de l´Àrea de Transport Metropolità de València.
La missió d´aquest organisme és superar la fragmentació competencial que existeix en
matèria de transport públic de viatgers, que impedeix una gestió eficient en els noms
metropolitans, la qual cosa justifica acudir a mecanismes de coordinació que permeten
planificar i gestionar el sistema de forma integrada.
El 25 de juliol de 2016 es va fer una comissió Institucional en què es va determinar, per la
Generalitat, l´Ajuntament de València i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, la
creació d´un organisme autònom de la Generalitat a que s´adheririen voluntàriament els
municipis de l´Àrea de Transport Metropolità de València, la qual cosa possibilitaria una
gestió comuna de les competències que en matèria de transport de viatgers tenen la
Generalitat i els municipis en l´àmbit territorial esmentat.
Fruit de tot això, ha estat la creació, en virtut de l´article 90 de la Llei 13/2016, de 29 de
desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d´Organització de la
Generalitat, de l´Autoritat de Transport Metropolità de València, a la qual se li han atribuït les
competències en matèria de transport públic de viatgers de la Generalitat dins de l´Àrea de
Transport Metropolità de València (definida aquesta segons la Llei 1/1991, de 14 de febrer,
d’Ordenació Transport Metropolità de València), així com les competències en matèria de
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transport urbà dels municipis inclosos en l´àmbit esmentat que, a través de la seua adhesió,
deleguem en l’esmentat organisme.
Aquesta decisió s’emmarca en les previsions del mateix Estatut d´Autonomia de la
Comunitat Valenciana, que, en l´article 63.4, assenyala que la legislació de les Corts
fomentarà la creació de figures associatives entre les administracions públiques per a
millorar la gestió dels interessos comuns, i per a garantir l’eficàcia en la prestació de serveis.
Tal previsió encaixa també en la legislació bàsica de l´Estat, ja que l´article 144 de la Llei
40/2015, d´1 d´octubre, de Règim Jurídic Del Sector Públic, possibilita complir el principi de
cooperació entre les distintes administracions públiques d´acord amb les tècniques que
aquestes estimen més adequades, com la participació d´una administració pública en
organismes públics o entitats dependents o vinculades a un altra Administració diferent.
En conseqüència de tot allò que s´ha exposat, i en aplicació de l´article 57 de la Llei 7/1995,
de 2 d´abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i en atenció a l´objectiu d´aconseguir
un sistema integrat de transports per a la ciutadania de l´Àrea de Transport Metropolità de
València a través d´una autoritat única, és d´interès per part d´aquesta corporació local
adherir-se a l´Autoritat de Transport Metropolità de València, en virtut de l´aprovació
d´aquest acord d´adhesió, de conformitat amb el que estableixen el reglament de
l´organisme esmentat, aprovat per decret del Consell.
Per tot això, presentem per a la seua aprovació la següent proposta d´acord:
PRIMERA. L´adhesió de l´ajuntament de Llíria a l ´Autoritat de Transport Metropolità
de València, de conformitat amb el que estableix el Reglament de l´organisme, que
comporta:
a) Delegar les competències en matèria de transport urbà a què es refereixen els articles 3.2
i 22.3 de la LMOV, en relació amb les funcions de l´ ATMV enumerades en l´apartat 5 de
l´article 90 de la Lleu 13/2016, de 29 de desembre, de la Generalitat, i en l´article 2 del
reglament que el desenvolupa.
b) Participar en les decisions de l´esmentat organisme, a través de la representació
designada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
c) Respectar i mantindré aquest acord d´adhesió durant la vigència de l´acord, tal com
estableix el Reglament de l´Autoritat de Transport Metropolità de València.
d) Col·laborar amb l´Autoritat de Transport possibilitant i facilitant el compliment efectiu de
les seues determinacions i l´exercici de les seues funcions.
SEGONA. Remetre certificat d´aquest acord a la conselleria competent en matèria de
transport, fent-se efectiu el que acorda prèvia publicació de la seua ratificació per
l´esmentada conselleria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Sotmesa a votació la moció, el Ple de la corporació, per dotze vots a favor corresponents als
membres del grup municipal Socialista, Compromís-MoVe i Llíria Puede i set asbtencions
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corresponents als membres del grup municipal Partit Popular i la regidora no adscrita Isabel
Aigües Vicente,
ACORDA:
ÚNIC.- Aprovar la moció transcrita.
I perquè així conste i tinga els efectes que pertoquen, estenc este certificat per ordre i amb
el vistiplau del Sr. Alcalde, a Llíria amb l'excepció continguda en l'art.206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Vº.Bº
EL/LA ALCALDE/SA
Firmado
electrónicamente por:
MANUEL CIVERA
SALVADOR NIF:22681216L
06/02/2018
18:30:29

EL/LA SECRETARIO/A
Firmado electronicamente por:
FRANCISCO ROIG NAVARRO - NIF:73754936P
06/02/2018
11:21:42

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 11776710446646655321 en https://sede.lliria.es

