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LORENA ANDREU GUILLEM, SECRETÀRIA GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE PICANYA
(VALÈNCIA),
CERTIFIQUE: Que el Ple de l’Ajuntament de Picanya, en sessió Extraordinària, celebrada el dia
28 d’abril de 2021, sota la Presidència del Sr. Alcalde En Josep Almenar i Navarro, es va acordar
entre d’altres:
“3.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE
VALÈNCIA. El Sr. Alcalde dóna pas a aquest punt de l’Orde del Dia.
Es presenta i explica la següent proposta, dictaminada prèviament per la corresponent Comissió
Informativa.
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“PROPOSTA D´ACORD
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 institucional 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 entorns 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 què 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 del Transport
Metropolità de València), així com les competències en matèria de transport urbà dels municipis
inclosos en l’àmbit esmentat que, a través de la seua adhesió, deleguen 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 una altra
Administració diferent. En conseqüència de tot allò que s’ha exposat, i en aplicació de l’article 57
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de la Llei 7/1985, 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 allò que s’ha exposat,

Es PROPOSA l´adopció del següent ACORD:
PRIMER. L’adhesió de l’Ajuntament de Picanya a l’Autoritat de Transport Metropolità de València,
de conformitat amb el que estableix el Reglament de l’organisme, que comporta:
FIRMADO POR
EL/LA SECRETARIO/A
LORENA CRISTINA ANDREU GUILLEM
03/05/2021
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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
Llei 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 mantindre 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. Segon. 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
SEGON. 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
Sense cap deliberació, va ser APROVADA PER UNANIMITAT.”

I perquè així conste a l’efecte adient, signe la present amb el vistiplau del Sr. Alcalde i amb
l’advertència de l’establert de l’article 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
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