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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número de la sessió: 2
Data: 16 de gener de 2017
Horari: de 13.05 a 13.30
Caràcter: ordinari
Lloc: despatx de l'Alcaldia

Assistents:

1. Wenceslao Alós Valls, alcalde president (Grup Popular)
2. José Mª Andrés Alós, primer tinent d'alcalde (Grup Popular)
3. Pedro Sales Peixó, segon tinent d'alcalde (Grup Popular)
4. Mª Teresa Alemany Rius, regidora (Grup Popular)
5. Rocío Martínez Casado, regidora (Grup Popular)

Secretari:

Marc Palomero Llopis

Ordre del dia:

1. Part resolutòria
  1.1  Aprovació de l'acta de la sessió anterior
  1.2 Proposta per a l'adhesió a l'Estratègia Provincial per a el Foment de l'ocupació, Emprenedoria
i Promoció Econòmica 2017.
  1.3 Proposta per a la denegació d’inscripció en el Registro Municipal d’Associacions del Grup de
Fitness Moncofa.
  1.4. Despatx extraordinari
     1.4.1. Proposta relativa a la jornada contínua del CEIP Avel·lí Corma.

2. Control dels òrgans de govern
    2.1. Precs i preguntes

1. Part resolutòria

1.1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior

De  conformitat  amb  el  que  disposa  l�’article  91.1  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, l'alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), pregunta als membres de
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la Junta si desitgen formular alguna observació a l'acta de la sessió ordinària del dia 2 de gener
de 2017 que se'ls ha distribuït amb la convocatòria. 

Davant  de  la  falta  d'observacions  es  considera  aprovada  per  assentiment  de  la  totalitat
d'assistents. 

1.2 Proposta per a l'adhesió a l'Estratègia Provincial per a el Foment de l'ocupació,
Emprenedoria i Promoció Econòmica 2017

Vist que la Diputació Provincial de Castelló, en sessió ordinària del Ple celebrat el dia 20 de
desembre  de  2016  va  aprovar  l'Estratègia  provincial  per  a  el  foment  de  l'ocupació,
emprenedoria i promoció econòmica 2017.

Vist  que  l'acord  i  l'Estratègia  apareixen  publicats  en  el  BOP número  156  de  data  27  de
desembre de 2016.

Vist que l'objectiu de l'esmentada estratègia és: «donar continuïtat a les estratègies provincials
per al foment de l'ocupació, emprenedoria i promoció econòmica de 2013, 2014, 2015 i 2016
que  des  d'aquest  servei  s'han  estat  coordinant  i  executant  complint  així  amb  els  “15
compromisos”  assumits  per  aquesta  Diputació,  especialment  pel  que  fa  a  la  promoció
econòmica  de  l'interior,  la  coordinació  de  línies  de  suport  a  persones  emprenedores  i  la
mediació en la captació de mitjans financers.»

Vist que l'Estratègia està dirigida a tots els ajuntaments de la província de Castelló, “entitats
més pròximes a  la  ciutadania,  els  que  jugaran  un paper  actiu  en la  selecció  de persones
beneficiàries finals d’aquesta, a través de la implicació de les àrees de promoció econòmica,
ocupació  i  empresa.  Des de la  Diputació de Castelló  es proporcionarà l'assistència  tècnica
necessària per a reforçar el paper clau dels organismes locals i les empreses del seu territori
com dinamitzadors de l'economia local.”

Vist que l'Estratègia està composta per tres plans:

I. Pla Provincial de Formació i Intermediació Laboral.
II. Pla Provincial de Promoció d'Iniciatives Empresarials.
III. Pla Provincial de Suport a la Consolidació Empresarial.

Considerant la competència atribuïda a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret d'Alcaldia
número 1146, de 9 de juliol de 2015, per a l'aprovació de convenis de col·laboració amb altres
entitats, propose a la Junta de Govern Local l'adopció del següent

ACORD:

Primer. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Moncofa a l'Estratègia Provincial per a el foment
de l'ocupació, emprenedoria i promoció econòmica 2017, així com als plans que la componen.
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Segon. Comunicar aquest acord al Servei de Promoció Econòmica i Relacions Internacionals
de la Diputació Provincial de Castelló.”

Davant  de  la  falta  d'observacions  es  considera  aprovada  per  assentiment  de  la  totalitat
d'assistents.

1.3 Proposta per a la denegació d'inscripció en el Registre Municipal d'Associacions
del Grup de Fitness Moncofa

Vista la sol·licitud de Gemma Boix Díaz, número de registre d'entrada 3871 de 27-5-2016, en la
qual sol·licitava inscriure en el Registre Municipal d'Associacions al Grup de Fitness Moncofa.

Vist que es va sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport la inscripció
de  l'esmentat  grup,  i  es  va  rebre  comunicació  que  denegava  la  inscripció  com a  grup  de
recreació esportiva per no estar qualificat com a esport el  fitness, segons indica l'informe del
cap de Secció d'Entitats Esportives.

Vist l'informe de Secretaria en relació al procediment i requisits necessaris per a la inscripció
d'associacions en el registre municipal i que a continuació es transcriu:

“Assumpte: inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals de l'associació Grup de 
Fitness Moncofa.

Expedient: 2796/2016

I. FETS

En data 31 de maig 2016 la Sra. Gemma Boix Díaz, en representació de l'associació Grup de
Fitness  Moncofa,  presenta  sol·licitud  d'inscripció  en  el  Registre  Municipal  d'Associacions
Veïnals a què acompanya la documentació següent:
-Còpia compulsada dels estatuts de l'associació.
-Certificat del pressupost anual.
-Programa d'activitats de l'any en curs.
-Certificat del nombre de socis.
-Fotocòpia compulsada del DNI del representant.

 II. FONAMENTS DE DRET

a. REGULACIÓ LEGAL.

1. Sistema de fonts en matèria de règim local:

 Constitució espanyola
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 Legislació estatal bàsica
 Legislació autonòmica de règim local
 Legislació estatal no bàsica
 Reglaments de desplegament
 Ordenances municipals

2. Normativa aplicable a l'assumpte de referència:

 Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases del Règim Local (art. 72).
 Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana

(art. 142).
 Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) (arts. 232 a
236).

b. EL  REGISTRE  MUNICIPAL  D'ASSOCIACIONS. El  Registre  Municipal  d'Associacions
Veïnals té per objecte permetre a l'Ajuntament conéixer el  nombre d'entitats existents en el
municipi, els seus fins i la seua representativitat, als efectes de possibilitar una correcta política
municipal de foment de l'associacionisme veïnal i de suport a les seues activitats (art. 236.2
ROF).

Podran obtindre la  inscripció en el  Registre Municipal  d'Associacions Veïnals  totes aquelles
l'objecte de les quals siga la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels
veïns del municipi i, en particular, les associacions de veïns d'un barri o districte, les de pares
d'alumnes,  les  entitats  culturals,  esportives,  recreatives,  juvenils,  sindicals,  empresarials,
professionals i qualssevol altres semblants (art. 236.3 ROF).

Els drets reconeguts a les associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials
dels veïns en els articles 232, 233, 234 i 235 del ROF només seran exercitables per aquelles
que es troben inscrites en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals; aquests drets són:

1. Rebre subvencions econòmiques de l'Ajuntament, en la mesura que ho permeten els
recursos pressupostaris, bé per despeses generals, bé per les activitats que realitzen.

2. Accedir  a  l'ús  de  mitjans  públics  municipals,  especialment  locals  i  mitjans  de
comunicació.

3. Sempre que ho sol·liciten expressament, gaudiran, a més, dels següents drets: 
a) Rebre a la direcció social les convocatòries dels òrgans col·legiats municipals que

celebren sessions públiques quan en l'ordre del dia figuren qüestions relacionades
amb l'objecte social de l'entitat. I rebre, en els mateixos supòsits, les resolucions i
acords adoptats pels òrgans municipals. 

b) Rebre les publicacions que edita l'Ajuntament, sempre que resulten d'interés per a
l'entitat, atés el seu objecte social. 

4. Canalitzar la participació dels veïns als consells sectorials, en els òrgans col·legiats de
gestió desconcentrada i en els òrgans col·legiats dels ens de gestió descentralitzada de
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serveis municipals quan aquesta participació estiga prevista en les reglamentacions o
acords municipals.

5. Demanar informació directa dels assumptes que siguen del seu interés.
6. Elevar propostes d'actuació en l'àmbit de les matèries de competència municipal.
7. Formar part  dels òrgans de participació i  intervindre en les sessions del Ple i  de les

comissions  d'estudi,  informe  o  consulta,  d'acord  amb  el  que  disposa  el  reglament
orgànic.

El  Registre  es  portarà  en  la  Secretaria  General  de la  corporació  i  les  seues  dades  seran
públiques. Les inscripcions es realitzaran a sol·licitud de les associacions interessades, que
hauran d'aportar les següents dades (art. 236.4 ROF):

a) Estatuts de l'associació.
b) Número d'inscripció en el Registre General d'Associacions i en altres registres públics.
c) Nom de les persones que ocupen els càrrecs directius.
d) Domicili social.
e) Pressupost de l'any en curs.
f) Programa d'activitats de l'any en curs.
g) Certificació del nombre de socis.

Les associacions inscrites estan obligades a notificar al Registre qualsevol modificació de les
dades en el mes següent a què es produïsca. El pressupost i el programa anual d'activitats es
comunicaran en el mes de gener de cada any.

L'incompliment  d'aquestes  obligacions  donarà  lloc  que  l'Ajuntament  puga  donar  de  baixa
l'associació en el Registre.

c. PROCEDIMENT. El procediment que s'ha de seguir és el següent:

1. Sol·licitud de l'associació interessada, que haurà d'acompanyar a la petició les dades
que s'indiquen en l'article 236.4 ROF.

2. La  competència  per  a  resoldre  correspon  a  l'Alcaldia,  de  conformitat  amb  allò  que
disposa l�’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  de les Bases Reguladores del
Règim Local.

3. En el termini de quinze dies des de la sol·licitud d'inscripció, i llevat que aquest haguera
d'interrompre's  per  la  necessitat  d'aportar  documentació  no  inclosa  inicialment,
l'Ajuntament notificarà a l'associació el número d'inscripció i a partir d'eixe moment es
considerarà d'alta a tots els efectes.

d. FONAMENT DE L’INFORME. Es troba en l'article 172.1 ROF, d'acord amb el qual:

«En  els  expedients  informarà  el  cap  de  la  dependència  a  què  corresponga  tramitar-los,
exposant els antecedents i disposicions legals o reglamentàries en què fon el seu criteri.»

Sobre el contingut de l'informe l'article 175 ROF assenyala que:
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«Els informes per a resoldre els expedients es redactaran en forma de proposta de resolució i
contindran els extrems següents:

a) Enumeració clara i succinta dels fets.
b) Disposicions legals aplicables i al·legació raonada de la doctrina, i
c) Pronunciaments que haja de contindre la part dispositiva.»

III. CONCLUSIÓ

Vist tot això i a la vista de la documentació presentada pel sol·licitant i entre la qual no consta la 
còpia compulsada del número d'inscripció en el Registre General d'Associacions i altres 
registres públics ni la còpia compulsada del CIF, eleve la proposta d'acord següent:

Primer: Denegar la inscripció en el Registre Municipal d'Associacions de Moncofa al Grup de 
Fitness Moncofa, i indicar-li la documentació necessària per a l'esmentada inscripció.

Segon. Notificar aquest acord a la interessada i indicar-li els recursos que hi procedeixen.”

Atenent la competència de la Junta de Govern Local en la matèria d'acord amb el que disposa
el Decret d'Alcaldia 1146/2015, de 9 de juliol, i el Decret 229/2016, de 10 de febrer.

Per  tot  l'anteriorment exposat,  i  a  la  vista de la  falta  de documentació necessària per  a la
inscripció en el Registre Municipal d'Associacions de Moncofa propose l'adopció del següent,

ACORD

Primer: Denegar la inscripció en el Registre Municipal d'Associacions de Moncofa al Grup de
Fitness Moncofa, i indicar-li la documentació necessària per a l'esmentada inscripció.

Segon. Notificar aquest acord a la interessada i indicar-li els recursos que hi procedeixen.

Davant  de  la  falta  d'observacions  es  considera  aprovada  per  assentiment  de  la  totalitat
d'assistents. 

1.4. Despatx extraordinari

1.4.1. Proposta relativa a la jornada contínua del CEIP Avel·lí Corma

L'alcalde,  Wenceslao  Alós  Valls  (Grup  Popular),  procedeix  a  l'exposició  dels  motius  que
justifiquen la inclusió d'aquest punt pel tràmit d'urgència. Aquesta es fonamenta que el CEIP
Científic Avel·lí  Corma necessita una resposta urgent a la sol·licitud plantejada a fi de poder
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procedir a la tramitació de la sol·licitud de la realització de la jornada contínua en els terminis
requerits per la Generalitat.

Davant de la  falta  d'observacions  es  considera  aprovada  per  assentiment  de  la  totalitat
d'assistents la inclusió d'este punt en l'orde del dia pel tràmit d'urgència.

En  data  12-01-2017,  es  presenta  per  registre  d'entrada  d'este  Ajuntament  RE  2017/312
sol·licitud  del  CEIP  Científic  Avel·lí  Corma  perquè  siga  revisat  i  elaborat  un  informe  amb
l'aprovació o no de la proposta de jornada contínua elaborada pel claustre del centre a fi de
remetre-ho a la Conselleria abans del 26 de gener.

Vist l'informe de l'educadora social de data 13 de gener de 2017 en el que s'estableix que la
necessitat de canviar la jornada escolar està més que justificada.

Vist l'informe de Secretaria 2017-004, de 16 de gener, en el qual es concreten les competències
municipals en matèria educativa i en el qual es conclou que no es troba cap impediment per a la
implantació de la jornada escolar sempre que es respecten les competències locals en el sentit
de l'informe.

Vista la proposta de jornada contínua presentada pel CEIP Avel·lí Corma de Moncofa presentada
per registre d'entrada el 12 de gener de 2017, RE 312/2017, en què es detallen les motivacions i
els beneficis de la implantació de la jornada contínua.

Atenent la necessitat per part de la corporació de donar una resposta a la demanda dels pares i
en relació a la implantació d'una jornada escolar que fomente la conciliació de la vida personal,
laboral i familiar.

Considerant  que la  presentació  de la  sol·licitud d'informe per  part  del  CEIP Científic  Avel·lí
Corma es va realitzar ja convocada la JGL de 16 de gener de 2016 i vist que la següent JGL és
posterior  a  la  data  límit  de  remissió  de  la  documentació  sobre  la  jornada  contínua  a  la
Generalitat Valenciana, seria convenient que aquest assumpte fóra tractat en la JGL pel tràmit
d'urgència.

Considerant la competència atribuïda a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret d'Alcaldia
número 1146/2015, de 9 de juliol, i 229/2016, de 10 de febrer, que es refereix a la delegació en
la JGL de les competències residuals atribuïdes a l'Alcaldia per l'article 21.1s) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, propose l'adopció del següent

ACORD:

Primer. Informar favorablement la implantació de la jornada escolar contínua del CEIP Científic
Avel·lí Corma, de conformitat amb els informes esmentats.
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Segon. Comunicar aquest acord al CEIP Científic Avel·lí Corma de Moncofa amb els informes
que els serveixen de motivació i amb indicació dels recursos que hi procedeixen.”

Davant  de  la  falta  d'observacions  es  considera  aprovada  per  assentiment  de  la  totalitat
d'assistents la inclusió d'aquest punt en l'ordre del dia pel tràmit d'urgència.

2. Control dels òrgans de govern

2.1. Precs i preguntes

En aquest punt no s'ha produït cap intervenció.

L'alcalde president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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