ACTA - JUNTA DE GOVERN LOCAL

En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran
omitidos -sustituidos por asteriscos (*)- en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 8 DE
SETEMBRE DE 2016
A la casa consistorial de la ciutat de València, a les 10 hores del dia 8 de setembre de 2016,
s’obri la sessió davall la presidència del Sr. alcalde, Joan Ribó Canut, amb l'assistència de nou
dels deu membres de la Junta de Govern Local, els senyors i senyores tinents i tinentes d'alcalde
Sandra Gómez López, Jordi Peris Blanes, Consol Castillo Plaza, Anaïs Menguzzato García,
Giuseppe Grezzi, Vicent Sarrià i Morell, Pilar Soriano Rodríguez i Glòria Tello Company; actua
com a secretari el senyor tinent d'alcalde Sergi Campillo Fernández.
Hi assistixen, així mateix, invitats per l'alcaldia, el senyor regidor i les senyores regidores
Isabel Lozano Lázaro, Carlos Galiana Llorens i Maite Girau Melià, i el secretari general de
l'administració municipal, Sr. Francisco Javier Vila Biosca.
Excusa la seua assistència la senyora tinenta d'alcalde María Oliver Sanz.
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1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Ratificar el caràcter urgent de la convocatòria.
Va ser ratificat el caràcter urgent de la present convocatòria.
2
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02310-2016-000145-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
MOCIÓ conjunta de la regidora delegada d’Agricultura, Horta i Pobles de València i del
regidor delegat de Comerç. Proposen aprovar la candidatura de València com a Capital
Mundial de l'Alimentació 2017.
"L’Ajuntament de València s’ha compromès a lluitar contra la fam al subscriu-re amb
altres ciutats de tot el mon el Pacte de Política Alimentària Urbana, en un acte celebrat en la
Expo 2015 de Milà. El pacte, firmat en la mateixa ciutat italiana pel regidor de Comerç de
l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, aposta per un protocol internacional per al
desenvolupament dels sistemes alimentaris basats en principis de sostenibilitat i justícia social.
Un dels eixos prioritaris de les polítiques públiques de l’Ajuntament de València, és
intervindre en el sistema alimentari, que inclou des de la producció, passant per la transformació i
la distribució fins al consumidor final. Com a Ajuntament formem part activa d’este sistema, tant
com gestors d’infraestructures d’abastiment, com a consumidors a través de la compra pública,
així com actuals impulsors d’un Consell Alimentari Municipal que millorarà la gestió
democràtica de l’alimentació en la Ciutat.
Amb motiu de la firma per part de l’Ajuntament de València del Pacte de Polítiques
Urbanes Alimentàries de Milà el passat mes d’octubre de 2015, encetàrem un procés d’adequació
de les polítiques alimentàries municipals a l’objectiu principal del Pacte: la construcció d’un
sistema alimentari local sostenible.
Les ciutats que vulguen ser candidates hauran de presentar la seua candidatura fins el 14 de
setembre de 2016.
A la reunió anual que es celebrarà el dia 16 d’octubre de 2016, s’elegirà, d’entre les ciutats
candidates, la que acollirà la propera Reunió Anual de les Polítiques Públiques de l’Alimentació
a celebrar l’any 2017. La ciutat acollidora de la Reunió Anual serà votada per totes les ciutats
firmants del Pacte de Milà.
Pel que exposa i de conformitat amb la moció firmada per la regidora delegada
d'Agricultura, Horta i Pobles de València i pel regidor delegat de Comerç, la Junta de Govern
Local acorda:
Primer. Que la ciutat de València participe com a candidata a ser Ciutat amfitriona per
albergar la Reunió Anual de les Polítiques Públiques de l’Alimentació, que es celebrarà el 14
d’octubre de 2017.
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Segon. Que l’Ajuntament de València pose a disposició els recursos necessaris per a poder
organitzar esta Reunió Anual a la que estaran convocats més de 100 països, signants del Pacte de
Milà.
Tercer. Facultar a la regidora Consol Castillo Plaza per a realitzar les gestions necessàries,
per a formalitzar la candidatura de València com Capital Mundial de l’Alimentació 2017."
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-C1509-2016-000006-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
MOCIÓ de l'octau tinent d'alcalde delegat de Planificació i Gestió Urbana. Proposa encarregar
a Aumsa la redacció del planejament del Cabanyal-el Canyamelar.
"En la sessió plenària del 30 de juliol del 2015 es va acordar deixar sense efecte el PEPRI
del Cabanyal-Canyamelar al mantindre actuacions contràries als valors historico-artístics que van
motivar la declaració com Bé d'Interés Cultural del Conjunt Històric del Cabanyal-Canyameral,
procedint en conseqüència a l'arxiu de l'expedient i instant a la Generalitat igualment a deixar-ho
sense efecte.
La Direcció General de Patrimoni Cultural mitjançant una resolució del 25 de setembre del
2015, per la que informava favorablement el projecte de Normes Urbanístiques Transitòries
d'Urgència, instava a l'Ajuntament de València que tan ràpidament com siga possible elabore un
Pla Especial de Protecció del BIC o instrument d'anàloga naturalesa.
Per Resolució del director general de Belles Arts i Béns Culturals del Ministeri d'Educació,
Cultura i Esport del 2 d'octubre del 2015 s'acorda la finalització de l'expedient “Correccions i
ajustos a l'adaptació del PEPRI en el marc de l'Orde del Ministeri de Cultura CUL/3631/2009 de
29 de desembre del 2009, que determinada que el PEPRI del Cabanyal suposava espolie al
patrimoni.
Mitjançant un acord de 8 de juliol del 2016 del Consell, se suspén el PEPRI del
Cabanyal-Canyamelar i s'aproven les Normes Urbanístiques Transitòries d'Urgència per a tal
àmbit.
En la sessió plenària del 28 de juliol del 2016 es va aprovar la 5a modificació de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost municipal de 2016 en la que s'inclou la
partida GC320-15100-64.000 Estudis Tècnics i Redacció Planejament per un import de 250.000
euros.
Pel que exposa i de conformitat amb la moció firmada per l'octau tinent d'alcalde delegat
de Planificació i Gestió Urbana, la Junta de Govern Local acorda:
Primer. Encarregar a l'empresa municipal AUMSA la gestió de totes les actuacions
necessàries per a l'Assistència Tècnica en l'elaboració del nou Pla Especial de Protecció del
Conjunt Històric del Cabanyal-Canyameral, per un import de 206.300,57 € mes 43.388,43 € en
concepte de 21 % d'IVA, la qual cosa fa un total de 250.000 € (marge de gestió inclòs).
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Segon. Autoritzar i disposar el gasto de l'encàrrec de 250.000 €, abonant-se a càrrec de
l'aplicació pressupostària 2016 GC320 15100 64.000 “Estudis Tècnics i Redacció Planejament."

L’alcalde-president alça la sessió a les 10 hores i 5 minuts, de la qual, com a secretari,
estenc esta acta amb el vistiplau de la presidència.
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