
RELACIÓ DE CONVENIS SUBSCRITS PER L’AJUNTAMENT DE PICANYA 

1.Conveni  entre  l’Ajuntament  de  Picanya  i  el  col∙legi  notarial  de  València. 

(13/10/1997). Vigència del conveni indefinida. 

 

2.Conveni  de  col∙laboració  sobre  la  Biblioteca  Pública Municipal  entre  la  Generalitat 

Valenciana i el Ajuntament de Picanya (15/06/1998). Vigència del contracte indefinida.  

 

3.Conveni entre la Secretaria de l’Estat de Hisenda (Direcció General del Cadastre) i  l’ 

Ajuntament de Picanya, de col∙laboració en matèria de gestió cadastral (15/11/2000). 

Tramitació dels expedients d’alteracions d’ordre físic i econòmic (902). Vigència inicial 

fins al 31/12/1999 i es va prorrogant tàcitament per períodes anuals.  

 

4.Conveni entre la Secretaria del Estat de Hisenda (Direcció General del Cadastre) i el 

Ajuntament de Picanya, de col∙laboració en matèria de gestió cadastral (06/06/20001). 

Tramitació  dels  expedients  de  Transmissions  de  Domini  (901).  Es  va  prorrogant 

tàcitament per períodes anuals.  

 

5.Conveni  subscrit  entre  l’Agència  Estatal  d’Administració  Tributària  i  la  Federació 

Espanyola  de Municipis  i  Províncies  en matèria  d’intercanvi  d’informació  tributària  i 

col∙laboració en  la gestió  recaptació.  (22/12/2003). Es  renova de manera automàtica 

anualment.  

 

6.Conveni  subscrit  entre  l’Organisme  Autònom  Direcció  Central  de  Trànsit  i  la 

Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a l’intercanvi d’informació i la mútua 

col∙laboració  administrativa  (05/05/2006).  Vigència  per  un  anys  que  es  prorroga  de 

manera automàtica.  

 

7.Conveni  subscrit  entre  la  Direcció  General  de  Trànsit  del Ministeri  del  Interior  i  el 

Ajuntament de Picanya, sobre accés als registres de vehicles i persones del Organisme 

Autònom  Jefatura  de  Trànsit  (17/05/2006).  Vigència  per  un  any  que  es  prorroga 

automàticament.  

 



8.Conveni Marc,  implantació  de  una  Red  d’Oficines  Integrades  d’Atenció  al  Ciutadà. 

(28/06/2007). Termini de vigència és de 4 anys des de la data 1/06/2007. Prorrogable 

expressament per 4 anys més.  

 

9.Conveni  entre  la  Generalitat  (Conselleria  d’Educació)  i  l’Ajuntament  de  Picanya  de 

formació  bàsica  de  persones  adultes,  denominat  municipal  núm.2  de  Picanya, 

titularitat municipal en l’esmentada localitat. (06/11/2007). Vigència indefinida. 

 

10.Protocol de col∙laboració entre la Conselleria d’Educació, l’Acadèmia Valenciana de 

la Llengua i l’Ajuntament de Picanya per a la coordinació de les actuacions en matèria 

de normalització del Valencià. (22/02/2010). Es prorroga automàticament cada any.  

 

11.Conveni  bilateral  relatiu  a  l’àrea  de  Rehabilitació  Integral,  període  2009/2012. 

(15/12/2010). Vigència fins al 31/12/2015, podrà prorrogar‐se per la Comissió Bilateral 

si encara hi ha raons.  

 

12.Sol∙licitut  d’emissió  de  Certificats  d’identitat  de  Persona  Jurídica  (22/07/2011). 

Vigència no especificada. 

 

13.Conveni  marc  de  col∙laboració  entre  la  Universitat  de  València,  estudi  general  i 

l’Ajuntament de Picanya. (28/07/2011). Execució de projectes i programes de recerca i 

desenvolupament.  Durada  4  anys  amb  possible  renovació  que  cal  subscriure’n  a 

l’efecte. 

 

14.Conveni entre la Secretaria General d’ Institucions Penitenciàries i els Ajuntaments 

per  al  compliment  de  penes  de  treball  en  benefici  de  la  Comunitat  (10/10/2011). 

Vigència no especificada.  

 

15.Conveni  de  col∙laboració  entre  el  C.E.I.P.  Ausiàs  March  de  Picanya,  el  C.E.I.P. 

Baladre de Picanya i l’Ajuntament de Picanya. (18/10/2011). Vigència no especificada.  

 



16.Acord específic de col∙laboració entre el Ministeri del Interior (Secretaria d’Estat de 

Seguretat)  i el Ajuntament de Picanya per a la incorporació del cos de Policia Local al 

“Sistema  de  Seguretat  Integral  dels  casos  de  violència  de  gènere”.  (28/10/2011). 

Vigència inicial de 4 anys, prorrogant‐se anualment automàticament.  

 

17.Proposta d’aprovació, conveni bilateral de col∙laboració amb la Direcció General de 

Trànsit (17/05/2012). Es prorroga anualment tàcitament.  

 

18.Conveni bàsic bilateral entre el Organisme Autònom, Jefatura de Tràfic  i  la entitat 

local  del  Ajuntament  de  Picanya  (València),  per  el  que  es  formalitza  l’adhesió  al 

conveni específic de col∙laboració subscrit entre l’organisme autònom, Jefatura Central 

de Tràfic i la Federació Espanyols de municipis i províncies en matèria de seguretat vial 

(31/07/2012). Es prorroga anualment tàcitament.  

 

19.Enviament adhesió Carta Serveis AFIC (03/08/2012). Vigència no especificada.  

 

20.Conveni  de  col∙laboració  entre  el  excel∙lentíssim  Ajuntament  de  Picanya  i  la 

Companyia d’Empleo i integració, S.L. (07/02/2013). Duració d’un any i no s’especifica 

la prorroga, per tant va finalitzar el 07/02/2014.  

 

21.Conveni  de  col∙laboració  entre  la  Conselleria  d’Economia,  Indústria  i  Comerç  i 

l’Ajuntament  de  Picanya,  per  a  la  implantació  de  la  Metodologia  de  Reducció  de 

l’Impacte Ambiental de  les Primes comercials desenvolupada en el marc del Projecte 

Europeu LIFE+GREEN COMMERCE. (08/02/2013). A partir del 31/12/2013 es prorroga 

anualment de manera automàtica.  

 

22.Habilitació  del  correu  electrònic  del  article  254.5  de  la  Llei Hipotecària  en  relació 

amb el  tancament registral en  l’impost sobre el  increment del valor dels Terrenys de 

Naturalesa Urbana. (25/02/2013). Vigència no especificada.  

 

23.Conveni per a l’Explotació de l’Ecoparc de Paiporta‐Picanya. (08/03/2013). Vigència 

no especificada.  



 

24.Unitat  de  suport  del  vicerectorat  de  Participació  i  Projecció  Territorial  “la 

Universitat de València i els seus entorns naturals: L’Horta de València”. (14/03/2013). 

Vigència no especificada.  

 

25.Conveni  de  col∙laboració  entre  l’Ajuntament  de  Picanya  i  la  Fundació  José María 

Haro‐Intra per a la col∙locació de contenidors de roba en la via pública del municipi de 

Picanya. (04/04/2013). Vigència d’un any, prorrogant‐se automàticament per períodes 

anuals.  

 

26.Conveni  de  col∙laboració  per  a  la  realització  de  Formació  Pràctica  en  Centres  de 

Treball  (FPCT)  i de Pràctiques no Laborals en Empreses (PNL).  (25/03/2013). Vigència 

no especificada.  

 

27.Segona  addenda  a  l’acord  de  delegació  entre  la  generalitat  i  el  Ajuntament  de 

Picanya, en el marc del pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de 

la comunitat valenciana. (05/05/2013). Vigència no especificada.  

 

28.Concert  centre  Educatiu‐Empresa  o  Institució  per  a  la  realització  de  Pràctiques 

Formatives en Centres de Treball (25/05/2013). Vigent fins que no siga rescindit.  

 

29.Conveni  Fondo  Social  Vivenda  (12/06/2013).  Vigència  de  dos  anys,  fins  al 

12/06/2015.  

 

30.Conveni  de  Col∙laboració  Educativa  entre  la  Universitat  Politècnica  de  València  i 

l’Ajuntament  de  Picanya  (01/07/2013).  Cooperació  educativa  que  formalitza  les 

estades  en  pràctiques  dels  estudiants.  Vigent  fins  al  30/09/2013,  prorrogant‐se 

anualment tàcitament. 

 

31.Conveni col∙laboració entre l’Ajuntament de Picanya i la Fundació Escola Valenciana 

per  l’assessorament  i  l’elaboració de projectes  i materials de promoció  i ús social del 

Valencià. (02/07/2013). Es prorroga automàticament anualment.  



 

32.Conveni de col∙laboració entre l’Ajuntament de Picanya i FAS FORM (17/07/2013). 

Té una durada d’un any, fins al 17/07/2014. 

 

33.Conveni d’adhesió entre l’Ajuntament de Picanya i la fundació acció social, educació 

i  temps  lliure  esplai,  per  al  desenvolupament  de  programes  de  e‐inclusió. 

(19/07/2013). Té vigència indefinida.  

 

34.Coveni de col∙laboració entre  l’Ajuntament de Picanya  i ELEFORMA. (13/09/2013). 

Vigència d’un any, fins al 13/09/2014. 

 

35.Conveni de col∙laboració entre FEVECTA i l’Ajuntament de Picanya (13/03/2014). Té 

una durada d’un any, fins al 13/03/2015.  

 

36.Conveni  de  col∙laboració  per  a  la  realització  de  formació  pràctica  en  centres  de 

treball  (FPCT)  i  de  pràctiques  no  laborals  en  empreses  (PNL)‐CODEX.  (26/03/2014). 

Durada no especificada.  

 

37.Conveni  de  col∙laboració  per  a  la  realització  de  les  pràctiques  corresponents  als 

cursos  de  interpretació  i  educació  ambiental‐FOLGADO  (01/04/2014).  Durada  no 

especificada. 

 

38.Coveni de col∙laboració entre  la diputació provincial de valència  i  l’Ajuntament de 

Picanya  per  al  sosteniment  dels  serveis  socials  generals  en  2014.  (16/04/2014). 

Vigència per a l’any 2014 i el seu corresponent exercici econòmic.  

 

39.Conveni  de  col∙laboració  per  a  la  realització  de  formació  pràctica  en  centres  de 

treball (FPCT) i de pràctiques no laborals en empreses (PNL)‐FOLGADO. (09/05/2014). 

Vigència no especificada.  

 



40.Conveni  de  col∙laboració  per  a  la  realització  de  les  pràctiques  corresponents  als 

cursos d’interpretació i educació ambiental. (23/05/2014). Vigència no especificada.  

 

41.  Conveni  de  col∙laboració  amb  Caixa  Popular  per  a  promoure  les  activitats  que 

suposen una millora del municipi  i  veïns de Picanya  (16/09/2014). Vigència d’un any 

prorrogable de manera automàtica. L’annex 1 prorrogable com a màxim 3 anualitats 

més. 

 

42. Conveni entre la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat i  l’Ajuntament de 

Picanya, per a la gestió de la Renta Garantida de Ciutadania (01/04/2009).Es prorroga 

automàticament mentre no hi  haja denúncia  expresa  amb un preavís  de  al menys 3 

mesos. 

 

43. Conveni entre l’Ajuntament de Picanya i Central de Compres de la Diputació (juny 

2010 i (ANNEX) prorrogat en 2014 per a 4 anys més) .   

 

44.  Conveni  singular  de  col∙laboració  entre  la  Diputació  Provincial  de  València  i 

l’Ajuntament de Picanya per a l’actuació “Millora de l’accessibilitat al carrer Colón” (13 

d’octubre 2014 i d’un any). 

 

45.  Conveni  de  col∙laboració  entre  l’Institut  de  Gestió  Cultural  i  artística  de  la 

Universitat Europea Miguel de Cervantes  i  l’Ajuntament de Picanya.  (5 de novembre 

2014 i es prorroga tàcitament fins a la seua denúncia) 

 

46. Conveni Marc de col∙laboració entre l’Institut d’Estudis Comarcals i l’Ajuntament de 

Picanya.  (16  de  desembre  2014  validesa  2  anys  i  renovació  per  mutu  acord  de  les 

parts). 

 

47.Conveni  Cooperació  educativa  data  16/12/2014  per  a  la  realització  de  pràctiques 

externas.(01 de gener 2015 fins 28 de febrer 2015 de David Roldan Huelamo). 

 



48.  Conveni  Col∙laboració  amb  la  Unió  Musical  de  Picanya.  (  Conveni  Signat  16 

desembre 2014. Annex Any 2015) 

 

49.  Conveni  col∙laboració  programa  “Juntos  Somos  Capaces”.  Fundació  Mapfre  i 

Fundació Konecta. (Vigència del 16 de febrer fins el 15 de gener de 2016) 

 

50. Conveni col∙laboració per a la realització de pràctiques professionals no laborals o 

formació en centres treball. Centre formatiu C.E. Codex ( Vigència del 21 d’abril 2015 i 

durada un any). 

 

51.‐ Conveni col∙laboració per a la realització de pràctiques professionals no laborals o 

formació  en  centres  de  treball.  Centre  de  Formació  Folgado  SLU.  (Vigència    del  22 

d’abril 2015 durada l’any en curs ). 

 

52.‐ Conveni Col∙laboració amb la Diputació de València amb Serveis Socials Generals 

2015. (Vigència juny 2015 fins a juny 2016) 

 

53.‐ Conveni Col∙laboració amb Conselleria d’economia sostenible, sectors productius, 

comerç i treball, per a la incorporació a la iniciativa comercioemprende de suport a la 

creació  i millora d’empreses comercials.  ( Vigència 6 novembre 2015 durada 1 any  i, 

renovable automàticament cada any). 

 

54.‐ Conveni Certificacions tributaries per les AAAPP mediant servei web. (4 Setembre 

2015) 

 

55.‐ Conveni Consulta dades CADASTRE (4 Setembre 2015). 

 

56.‐ Conveni Accés Consulta dades Demandant d’ocupació (3 Setembre 2015). 

 

57.‐ Conveni Servei de comunicació de canvi de domicili (4 setembre 2015). 



58.‐ Conveni de Servei de Verificació i Consulta de dades d’identitat (4 setembre 2015). 

 

59.‐  Conveni  de  Sol∙licitud  d’altes,  baixes  i  modificacions  d’autorització  d’accés  a  la 

consulta  de  Prestacions  del  Registre  de  Prestacions  Socials  Públiques,  Incapacitat 

Temporal i maternitat (7 setembre 2015). 

 

60.‐ Conveni de Consulta de Dades de desocupació (3 setembre 2015). 

 

61.‐  Conveni  de  Sol∙licitud  d’altes,  Baixes  i  modificacions  d’autorització  d’accés  a  la 

Consulta de Registres Civils (4 setembre 2015). 

 

62.‐ Conveni de Consulta de Dades de TGSS (3 Setembre 2015). 

 

63.‐ Conveni de Consulta de dades de Titulacions (4 setembre 2015). 

 

64.‐ Conveni de Sol∙licitud d’accés a  serveis de VERIFICACIÓ. Plataforma Autonòmica 

d’Intermediació de Dades Segurs de la Comunitat Valenciana. (7 setembre 2015). 

 

65.‐  Conveni  Col∙laboració  per  a  la  realització  del  “Programa  per  a  la  formació  de 

titulats Universitaris en empreses i  institucions”. (5 febrer 2016 vigent per un termini 

de dos anys i pot ser prorrogat tàcitament per les parts). 

 

66.‐  Conveni  de  col∙laboració  per  a  la  realització  de  pràctiques  professionals  no 

laborals o formació en centres de treball (15 de febrer 2016). 

 

67.‐ Conveni col∙laboració amb Càritas per assistència social primària (3 de maig 2016). 

 



68.‐  Conveni  Col∙laboració  entre  la  Conselleria  de  benestar  social  i  l’Ajuntament  de 

Picanya, per a la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania (01‐04‐2009 i nombre de 

registre del conveni en Generalitat 1222/2009). 

 

69.‐ Addenda al Conveni Marc de Col∙laboració entre la Universitat de Valencia, estudi 

general i l’Ajuntament de Picanya amb data 27 setembre 2011 (17 juliol 2015 durada 4 

anys  i  possibilitat  de  renovar  la  vigència  per  iguals  períodes  de  temps,  previ  acord 

exprés de les parts). 

 

70.‐  Conveni  de  cooperació  educativa  de  data  28/01/2016  per  a  la  realització  de 

pràctiques  externes  entre  la  Universitat  Politècnica  de  València  i  l’Ajuntament  de 

Picanya. (període 15/02/2016 fins 14/04/2016).  


