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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Número de la sessió: 4
Data: 30 de gener de 2017
Horari: 13.00 a 13.40
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 Ríos, regidora (Grup Popular)

Secretari:

Marc Palomero Llopis

Ordre del dia:

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
la Junta si desitgen formular alguna observació a l’acta de la sessió extraordinària del dia 20 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 relativa a la justificació de subvenció del Club de Gimnàstica Nahia de
2016

Vist l’informe de la Intervenció municipal 2-2017, amb el tenor literal següent:

"Informe d’Intervenció número 2-2017
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Assumpte: Fiscalització de la justificació de la subvenció atorgada al Club Gimnàstic Nahia en
l’exercici 2016 per import de 500 €.

Exercici: 2017.

1. FETS

Es presenta a fiscalització la justificació de la subvenció atorgada al Club Gimnàstic Nahia en
l’exercici 2016 per import de 500 €.

2. FONAMENTS DE DRET

a) Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu
comú.
b) Llei 30/2007, de contractes de la administració pública.
c) Llei 38/2003 general de subvenciones.
d) Reial Decret Legislatiu 2/2004 que aprova la refosa en un únic text de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
e) Reial Decret 887/2006 que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

3. INFORME

D’acord amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, es procedeix a emetre l’informe
següent:

En data 5 de gener de 2017 l’entitat beneficiària Club Gimnàstic Nahia aporta la justificació de la
subvenció  atorgada  en  l’exercici  2016.  Es  presenten  documents  justificatius  de  la  despesa
objecte de subvenció que consisteixen tots ells en factures.

Els  documents  no  són originals  o  compulsats  ni  s’aporta  la  memòria  justificativa  d’aquesta
segons el  model  annexat al  conveni  de col·laboració;  en aquest  sentit  queda acreditada la
realització  efectiva  de  la  despesa  objecte  de  subvenció,  motiu  pel  qual  ha  d’informar-se
favorablement la justificació de la subvenció, si bé condicionada a la presentació dels documents
originals a l’efecte de poder acarar-los amb les còpies presentades".

A la vista del que antecedeix propose a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent ACORD:

Primer. Donar per justificada la subvenció concedida en 2016 al Club Gimnàstica Nahia per
import de 500 €.
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Segon. Requerir al Club Gimnàstica Nahia perquè presente els documents originals a l’efecte de
poder acarar-los amb les còpies presentades.

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

1.3. Proposta relativa a la justificació de subvenció del Grup de Danses Biniesma de
2016

Vist l’informe de la Intervenció municipal 11-2017, amb el tenor literal següent:

"Informe d’Intervenció número 11-2017

Assumpte: Fiscalització de la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació Cultural Grup
Danses Biniesma en l’exercici 2016 per import de 4.000 €.

Exercici: 2017.

1. FETS

Es presenta a fiscalització la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació Cultural Grup
Danses Biniesma en l’exercici 2016 per import de 4.000 €.

2. FONAMENTS DE DRET

a) Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu
comú.
b) Llei 30/2007, de contractes de l’administració pública.
c) Llei 38/2003 general de subvencions.
d) Reial Decret Legislatiu 2/2004 que aprova la refosa en un únic text de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
e) Reial Decret 887/2006 que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

3. INFORME

D’acord amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 es procedeix a emetre l’informe
següent:

En data 27 de desembre de 2016 l’entitat beneficiària aporta la justificació de la subvenció
atorgada en l’exercici 2016. Es presenta el compte justificatiu amb el documents justificatius de
la  despesa  objecte  de  subvenció  que  consisteixen  tots  ells  en  factures  compulsades  i  que
ascendeixen a un total de 4.940,97 €. En aquest sentit queda acreditada la realització efectiva

3

http://www.ajuntamentdemoncofa.com/


         Ajuntament de Moncofa
        P-1207700-D Secretaria
        Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421
        12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348
         www.moncofa.com  

             

de la  despesa objecte de subvenció,  si  bé l’entitat  beneficiària  declara  uns ingressos totals
(inclosa la subvenció) afectats a l’activitat subvencionada de 5.280 € que superen en 339,03 € el
cost de l’activitat. D’acord amb el que s’ha exposat, el funcionari que subscriu considera que per
a la correcta justificació de la subvenció caldrà requerir a l’entitat beneficiària perquè aporte
justificants de despesa per un import addicional de 339,03 €, amb l’advertiment exprés que en
cas contrari s’iniciarà el procediment de reintegrament per import de 339,03 € en aplicació de
l’article  37.1.c)  de  la  Llei  38-2003  en  concordança  amb  la  clàusula  3  del  conveni  de
col·laboració." 

A la vista del que antecedeix propose a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent ACORD:

Primer. No donar per justificada la subvenció concedida en 2016 a l’Associació Cultural Grup
Danses Biniesma en l’exercici 2016 per import de 4.000 €.

Segon. Requerir a l’entitat beneficiària perquè presente justificants de despesa per un import
addicional de 339,03 €, amb l’advertiment exprés que en cas contrari s’iniciarà el procediment
de reintegrament per import de 339,03 € en aplicació de l’article 37.1.c) de la Llei 38-2003 en
concordança amb la clàusula 3 del conveni de col·laboració.

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

1.4. Proposta relativa a la justificació de subvenció de la Colla de Gegants i Cabuts
de 2016

Vist l’informe de la Intervenció municipal 4-2017, amb el tenor literal següent:

"Informe d’Intervenció número 4-2017

Assumpte: Fiscalització de la justificació de la subvenció atorgada a la Colla de Gegants i Cabuts
de Moncofa en l’exercici 2016 per import de 1.500 €.

Exercici: 2017.

1. FETS

Es presenta a fiscalització la justificació de la subvenció atorgada a la Colla de Gegants i Cabuts
de Moncofa en l’exercici 2016 per import de 1.500 €.

2. FONAMENTS DE DRET
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a) Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu
comú.
b) Llei 30/2007, de contractes de l’administració pública.
c) Llei 38/2003 general de subvencions.
d) Reial Decret Legislatiu 2/2004 que aprova la refosa en un únic text de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
e) Reial Decret 887/2006 que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

3. INFORME

D’acord amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 es procedeix a emetre l’informe
següent:

En data 29 de desembre de 2016 l’entitat beneficiària aporta la justificació de la subvenció
atorgada en l’exercici 2016. Es presenta el compte justificatiu amb documents justificatius de la
despesa objecte de subvenció que consisteixen tots ells en factures compulsades. En aquest
sentit queda acreditada la realització efectiva de la despesa objecte de subvenció, motiu pel qual
cal informar favorablement la justificació de la subvenció si bé condicionada a la presentació per
la beneficiària de la resolució de concessió de subvenció per la Diputació Provincial de Castelló a
l’efecte de poder verificar que l’import total d’ambdues subvencions (municipal i provincial) no
supera el cost acreditat de l’activitat en 2016."

A la vista del que antecedeix propose a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:

Primer. Donar per justificada la subvenció concedida en 2016 a la Colla de Cabuts i Gegants de
Moncofa per import de 1.500 €.

Segon. Requerir a l’entitat beneficiària perquè presente la resolució de concessió de subvenció
per la Diputació Provincial de Castelló a l’efecte de poder verificar que l’import total d’ambdues
subvencions (municipal i provincial) no supera el cost acreditat de l’activitat en 2016.

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

1.5. Proposta relativa a la justificació de subvenció del Club de Columbicultura de
2016

Vist l’informe de la Intervenció municipal 3-2017, amb el tenor literal següent:

"Informe d’Intervenció número 3-2017
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Assumpte: Fiscalització de la justificació de la subvenció atorgada al Club de Columbicultura
Moncofense en l’exercici 2016 per import de 1.500 €.

Exercici: 2017.

1. FETS

Es presenta a fiscalització la justificació de la subvenció atorgada al Club de Columbicultura
Moncofense en l’exercici 2016 per import de 1.500 €.

2. FONAMENTS DE DRET

a) Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu
comú.
b) Llei 30/2007, de contractes de l’administració pública.
c) Llei 38/2003 general de subvencions.
d) Reial decret legislatiu 2/2004 que aprova la refosa en un únic text de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
e) Reial Decret 887/2006 que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

3. INFORME

D’acord amb l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 es procedeix a emetre l’informe
següent:

En data 20 de desembre de 2016 l’entitat beneficiària aporta la justificació de la subvenció
atorgada en l’exercici 2016. Es presenta el compte justificatiu amb els documents justificatius de
la  despesa  objecte  de  subvenció  que  consisteixen  tots  ells  en  factures  i  en  pòlissa
d’assegurança.

Els documents no són originals o compulsats; en aquest sentit queda acreditada la realització
efectiva de la despesa objecte de subvenció, motiu pel qual ha d’informar-se favorablement la
justificació  de la  subvenció  si  bé condicionada a  la  presentació  dels  documents  originals  a
l’efecte de poder acarar-los amb les còpies presentades."

A la vista del que antecedeix propose a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent ACORD:

Primer. Donar  per  justificada  la  subvenció  concedida  en  2016  al  Club  de  Columbicultura
Moncofense per import de 1.500 €.
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Segon. Requerir  al  Club  de  Columbicultura  Moncofense perquè  presente els  documents
originals a l’efecte de poder acarar-los amb les copies presentades.

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

1.6. Proposta relativa a la inscripció en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals
de l’Associació de Comerços de Moncofa

Vist que en data 19 de gener de 2017, número de registro d’entrada 476 va entrar en aquest
Ajuntament la sol·licitud d’inscripció en el Registre Municipal d’Associacions de la Associació de
Comerços de Moncofa.

Vist que amb la sol·licitud es va aportar la següent documentació:

 Còpia compulsada del número d’inscripció en el Registre General d’Associacions i
altres registres públics.

 Còpia compulsada dels estatuts de l’associació.
 Certificat del pressupost anual.
 Còpia compulsada del CIF de l’associació.
 Programa d’activitats.
 Certificat del nombre de socis.
 Acord de designació de representant i fotocòpia compulsada del DNI.

Atés el que disposa l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l’article 53.2 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; i la
Resolució  número--/2016,  de  -  de  -,  de  delegació  de  competències  que  en  el  punt  tercer
atribueix a la Junta de Govern Local: “22. Les competències residuals de l’Alcaldia a les quals
al·ludeix l’article 21.1.s) LBRL”.

PROPOSE:

Primer. Inscriure a l’Associació de Comerços de Moncofa en el Registre Municipal d’Associacions
de Moncofa amb el número 36.

Segon. Notificar a l’associació interessada la citada inscripció.

Davant  de  la  falta  d’observacions  es  considera  aprovada  per  assentiment  de  la  totalitat
d’assistents.
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1.7. Proposta relativa al desistiment en relació amb l’expedient de responsabilitat
patrimonial núm. 5124/2016.

A la vista de l’escrit presentat en el Registre General d’aquest Ajuntament, amb número d’ordre
d’entrada 7469, de data 28 de setembre de 2016 per M.M.O.R i en nom i representació de
L.M.A.G.,  en què sol·licita reclamació de responsabilitat patrimonial  pels  danys patits com a
empleada  de  l’Ajuntament  al  manipular  productes  químics  sense  el  vestuari  adequat  i  per
l’execució de treballs “durs” sense tindre en compte la seua minusvalidesa. Import quantificat
6.000 €.

Es remet notificació per a l’esmena de documentació consistent en escriptura de representació i
com no s’ha rebut en el termini de 10 dies, es té per desistit en el procediment d’acord amb
l’article  68  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques.

Es dicta resolució expressa per la qual s’acorda el desistiment produït segons l’article 21 de la
Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions
Públiques.

Atenent les competències de l’Alcaldia delegades en la Junta de Govern Local d’acord amb el
que estableix el Decret 229/2016, de 10 de febrer de 2016, propose a la Junta de Govern Local
l’adopció del següent,

ACORD

Primer. Resoldre el procediment per desistiment de la interessada d’acord amb el que estableix
l’article  68  en  relació  amb  l’article  21  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Segon. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que s’escaiguen.

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

1.8. Proposta relativa al desistiment en relació amb l'expedient de responsabilitat
patrimonial núm. 84/2017

A la vista de l'escrit presentat en el Registre General d'aquest Ajuntament, amb número d'ordre
d'entrada 244, de data 8 de gener de 2016, per Amanda Garcia Moya Martínez De Gosava,  on
sol·licitava reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats per la negativa de la
reobertura de l'establiment siti en av. Avel·lí Corma, 23. Import no quantificat.
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Es remet notificació per a l'esmena de documentació i com no s’ha rebut en el termini de 10
dies  es  té  per  desistit  en  el  procediment  d'acord  amb  l'article  68  de  la  Llei  39/2015,  d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Es dicta una resolució expressa per la qual s'acorda el desistiment produït segons l'article 21 de
la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions
Públiques.

Atenent les competències de l'Alcaldia delegades en la Junta de Govern Local d'acord amb el
que estableix el Decret 229/2016, de 10 de febrer de 2016, propose a la Junta de Govern Local
l'adopció del següent

ACORD

Primer. Resoldre el procediment per desistiment de la interessada d'acord amb el que estableix
l'article  68  en  relació  amb  l'article  21  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Segon. Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que s’escaiguen.

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

1.9. Proposta relativa a la convocatòria de beques de guarderia any 2017

Vista  l'ordenança  reguladora  de  les  subvencions  en  matèria  de  concessió  de  beques  de
guarderia  aprovada per  acord plenari  de data  28  d'octubre de 2011,  modificada per  acord
plenari de data 31/7/2014. 

Vista la fiscalització favorable per l'interventor en data 16 de gener de 2017.

Considerant la competència atribuïda a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret d’'Alcaldia
número 1146/2015, de 9 de juliol i el Decret 229/2016, de 10 de febrer de 2016, propose a la
Junta de Govern Local l'adopció del següent

ACORD:

Primer.  Convocar  procediment  per  a  la  concessió  de beques de guarderia,  d'acord amb els
paràmetres següents: 
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a) La següent subvenció es regirà per les bases reguladores publicades en el BOP número
116 de data 25 de setembre de 2014.

b) El  crèdit  destinat  a  la  subvenció  és  el  consignat  en  la  partida  SVG-920-48004  que
ascendeix a  88.000 euros.

c) La subvenció té com a finalitat fer efectiu el principi d'igualtat en l'exercici del dret a
l'educació previst en l'article 27 de la Constitució espanyola.

d) La concessió s'efectua en règim de concurrència competitiva.
e) Seran beneficiaris els pares o persones que ostentant la tutela del menor reunisquen els

requisits següents:

 Els beneficiaris així com el menor hauran de residir i estar empadronats
en el municipi de Moncofa. Almenys un dels beneficiaris haurà d'estar
empadronat amb una antiguitat de dos anys ininterromputs d'antelació
a la data en què es produïsca la sol·licitud.

 Excepcionalment si els dos pares treballaren fora del municipi i per necessitats
laborals han de deixar el menor en una guarderia de fora del municipi també
tindran dret a l'ajuda.

 Els  beneficiaris  han  d'estar  al  corrent  en  el  compliment  de  les  obligacions
tributàries municipals.

En el cas de mares embarassades es podrà sol·licitar la subvenció sempre que els
futurs beneficiaris reunisquen els requisits assenyalats i que la data probable de part
siga dins de l'any natural a què es refereix la convocatòria.

En els casos de separació o divorci els requisits només seran exigits al progenitor o
persona que ostente la guarda o custòdia del menor.

En cas de no existir  crèdit  suficient  per a atendre totes les sol·licituds s'atendran
aquestes basant-se en la menor renda de la unitat familiar.

f) La instrucció del procediment correspondrà a la persona responsable del Departament de
Subvencions, que elaborarà un llistat amb les sol·licituds presentades i  el resultat de
l'avaluació de la documentació. 

El dit llistat serà sotmés a l'informe d'un òrgan col·legiat compost per:
 President: alcalde de la corporació o regidor en qui delegue.
 Vocals:  regidor  d'Hisenda,  secretari  de  la  corporació  o  funcionari  en  qui

delegue, interventor de la corporació o personal en qui delegue.
 Secretari/a:  funcionària  responsable  del  Departament  de  Subvencions,  que

actuarà amb veu i vot.

A  la  vista  del  dit  informe,  l'instructor  o  la  instructora  elaborarà  una  proposta  de  resolució
provisional que es publicarà en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament i la pàgina web municipal
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perquè  en  el  termini  de  10  dies  els  interessats  puguen  presentar-hi  al·legacions.  No  serà
necessari  el  tràmit  en  cas  de  no  quedar  exclosa  cap  sol·licitud,  i  esdevindrà  definitiva
l'esmentada proposta de resolució provisional.

En  cas  de  presentar-s’hi  al·legacions,  l'òrgan  instructor  redactarà  la  proposta  de  resolució
definitiva amb resolució d’aquestes i assenyalant els que seran perceptors de la subvenció així
com els que no i els motius.

La dita proposta definitiva serà elevada a l'òrgan convocant qui resoldrà el procediment, havent
de notificar-se la dita resolució de forma individualitzada als sol·licitants amb expressió dels
recursos que hi procedisquen.

g) El termini per a la presentació de sol·licituds i la resta de documentació serà de vint dies
hàbils a partir de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el BOP.

La  sol·licitud  amb  la  documentació  requerida  es  presentarà,  segons  models  facilitats  per
l'Ajuntament, en el registre d'entrada en horari de 9:00 a 14:00 hores.

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada dels documents originals o fotocòpies compulsades que
es relacionen:

1. Fotocòpia del DNI en vigor dels beneficiaris.
2. Fotocòpia del Llibre de Família que justifique la tutela, l'acolliment i/o custòdia, si és el cas.

En cas de separació o divorci haurà d'aportar-se la sentència o documentació que justifique
tal circumstància així com l'assignació de la tutela, guarda o custòdia del menor.

3. Volant d'empadronament dels beneficiaris i del menor. Certificat històric dels beneficiaris.
4. Informe  del  Departament  de  Recaptació  en  què  s'acredite  que  els  beneficiaris  estan  al

corrent de les obligacions tributàries municipals.
5. Declaració jurada de no estar  incurs  en les  causes previstes en l'article  13.2  de la  Llei

38/2003 General de Subvencions.
6. Declaració jurada fent constar si ha rebut altres ajudes públiques per a la mateixa finalitat

que la present subvenció. En cas afirmatiu, s'haurà de citar l'òrgan concedent de l'ajuda i
l'import.

7. Declaració de la renda de l'últim exercici que tinguera obligació de presentar dels membres
de la unitat familiar. Es consideraran membres de la unitat familiar aquells que convisquen
en  el  domicili  familiar,  estiguen  o  no  vinculats  per  llaços  de  parentiu.  Es  consideraran
ingressos  els  provinents  de sous,  rendes i  pensions  o  ajudes atorgades per  institucions
públiques o privades.  Si  algun membre de la unitat de convivència està en l’atur haurà
d'aportar el certificat d'inscripció o targeta DARDE així com certificat de prestacions.

8. En casos d'embaràs, haurà d'aportar informe mèdic de facultatiu del Servici Públic de Salut
que assenyale l'estat de gestació així com la data probable de part.
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La  documentació  requerida  no  serà  necessari  aportar-la  si  ja  s'ha  presentat  en  aquest
Ajuntament i obra en les oficines municipals ni si s'autoritza a l'Ajuntament a incorporar-la d'ofici
a l'expedient (excepte la referida en els punts 5, 6 i 8)

Els interessats hauran de consultar en el corresponent departament la situació tributària en el
termini establit per a la presentació de sol·licituds i autoritzaran l'Ajuntament a comprovar que
els beneficiaris estan al corrent de les obligacions tributàries municipals.

h) El termini de resolució i notificació serà l'estipulat en la Llei 38/2003.
i) La resolució que es dicte posarà fi a la via administrativa.
j) Donar el tràmit de publicació que regula l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Segon. Publicar la present resolució en el BOP, en la Base de Dades Nacionals de Subvencions,
en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web.

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

1.10. Proposta relativa a la fixació del calendari de dies inhàbils i horari d'obertura i
atenció al públic per a 2017 del Registre Municipal de Moncofa i oficina d'assistència
per a la presentació electrònica de documents

Vist que en data 02 d'octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP). 

Atés  que  el  dit  text  legal  introdueix  importants  canvis  en  matèria  de  registres  de  les
administracions públiques, entre elles la local. 

Vist el  que disposa l'art.  31 LPACAP sota el títol  “Còmput de terminis en els  registres” que
prescriu que:

“1. Cada administració pública publicarà els dies i l'horari en què hagen de romandre obertes les
oficines que prestaran assistència per a la presentació electrònica de documents, garantint el
dret dels interessats a ser assistits en l'ús de mitjans electrònics. 

2. El registre electrònic de cada administració o organisme es regirà als efectes de còmput dels
terminis, per la data i hora oficial de la seu electrònica d'accés, que haurà de comptar amb les
mesures de seguretat necessàries per a garantir la seua integritat i figurar de manera accessible
i visible. 

El funcionament del registre electrònic es regirà per les regles següents: 
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a) Permetrà la presentació de documents tots els dies de l'any durant les
vint-i-quatre hores.

b) Als efectes del còmput de termini fixat en dies hàbils, i pel que fa al
compliment  de  terminis  pels  interessats,  la  presentació  en  un  dia
inhàbil  s'entendrà realitzada en la primera hora del primer dia hàbil
següent llevat que una norma permeta expressament la recepció en
dia inhàbil. 

Els documents es consideraran presentats per l'ordre d'hora efectiva en què ho van ser en el dia
inhàbil.  Els documents presentats en el  dia inhàbil es reputaran anteriors, segons el  mateix
ordre, als que ho foren el primer dia hàbil posterior. 

c) L'inici  del  còmput  dels  terminis  que  hagen  de  complir  les
administracions  públiques  estarà  determinat  per  la  data  i  hora  de
presentació  en  el  registre  electrònic  de  cada  administració  o
organisme. En tot  cas,  la  data i  hora efectiva d'inici  del  còmput de
terminis haurà de ser comunicada a qui va presentar el document.  

3.  La  seu  electrònica  del  registre  de  cada  administració  pública  o  organisme  determinarà,
atenent  l'àmbit  territorial  en  què exerceix  les competències el  titular  d'aquella  i  al  calendari
previst en l'article 30.7, els dies que es consideraran inhàbils als efectes previstos en aquest
article. Aquest serà l'únic calendari de dies inhàbils que s'aplicarà als efectes del còmput de
terminis en els registres electrònics, sense que hi siga aplicable el que disposa l'article 30.6”.

Vist l'acord de Ple de 29 de setembre de 2016 pel qual es proposen a la Generalitat els festius
locals.

En virtut de les atribucions conferides per l'art. 21.1 s) de la Llei 7/1985, de 2 d'Abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local (LRBRL), que es troben delegades a la Junta de Govern Local per
mitjà de el Decret 229/2016, de 10 d'octubre i, en compliment del que s'estableix en l'article 31 i
16 de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (LPACAP), propose a la Junta de Govern Local l'adopció del següent

ACORD: 

PRIMER. Fixar el calendari de dies inhàbils i horari d'obertura i atenció al públic per a 2017 del
Registre  Municipal  de  Moncofa  i  oficina  d'assistència  per  a  la  presentació  electrònica  de
documents, d'acord amb les dades següents: 

1.  Tenen la  consideració  de  festius  per  a  l'any  2017,  i  inhàbils  als  efectes  del  còmput  de
terminis, la següent relació de dies: 

I. Nacionals : 

- 6 de gener (Epifania del Senyor) 
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- 14 d'abril (Divendres Sant) 

- 1 de maig (Dia del Treball)

- 15 d'agost (Assumpció de la Mare de Déu) 

- 12 d'octubre (Dia de la Hispanitat) 

- 1 de novembre (Dia de Tots Sants) 

- 6 de desembre (Dia de la Constitució) 

- 8 de desembre (Immaculada Concepció) 

- 25 de desembre (Nadal)  

II. Autonòmics: 

- 13 d'abril (Dijous Sant) 

- 17 d'abril (Dilluns de Pasqua) 

- 9 d'octubre (Dia de la Comunitat Valenciana)

III. Locals: 

- 21 i 24 de juliol (festes patronals)

2. El Registre General d'Entrada i Eixida de documents de l'Ajuntament de Moncofa, siti en la
plaça de la Consitució 1, CP 12593, romandrà obert al públic, excepte els dissabtes, diumenges i
festius -abans indicats-, en el següent horari: 

- De dilluns a divendres, de 09.00h a 14.00 hores. 

3. Per la seua banda, la Seu electrònica de l'Ajuntament de Moncofa es troba a disposició dels
ciutadans els 365 dies de l'any durant les 24 hores del dia. No obstant això, és necessari tindre
en compte, als efectes de còmput de terminis, que es consideraran inhàbils els dies marcats
com a tals en el calendari anual de dies inhàbils. Per tant, la realització d'un tràmit en un dia
inhàbil es considerarà realitzada el primer dia hàbil següent a les 00:00:01. 
  
A tals efectes, es consideren dies inhàbils tots els dissabtes i diumenges de l'any, així com els
assenyalats en el punt primer com a festius. 
 
SEGON. Ordenar la publicació de la present resolució, per al general coneixement, en el Butlletí
Oficial de la Província de Castelló, així com en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, en la pàgina 
web i seu electrònica (moncofa.com/va/seu-electronica/). 
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Davant  de  la  falta  d'observacions  es  considera  aprovada  per  assentiment  de  la
totalitat d'assistents. 

1.11. Incoació expedient de responsabilitat patrimonial 341/2017

Vista la sol·licitud presentada per Mª del Mar Oya Recatalá de data 17 de novembre de 2016,
R/E  8637,  en  què  se  sol·licitava  l'inici  de  procediment  de  responsabilitat  patrimonial  i  una
indemnització  de  6.000  euros,  com a  conseqüència  dels  danys  patits com a  empleada  de
l'Ajuntament  al  manipular  productes  químics  sense  el  vestuari  adequat  i  per  l'execució  de
treballs “durs” sense tindre en compte la seua minusvalidesa.

Vist l'informe de Secretaria, de data 19 de gener de 2017 en el qual s'informa de la legislació
aplicable i el procediment que s'ha de seguir en relació amb l'expedient de referència.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb
el que estableix l'article 65 de la Llei  39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Publiques, en relació amb el 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

Vist el Decret 2016-229, de data 10 de febrer de 2016, pel qual es deleguen les competències
residuals d'Alcaldia en la Junta de Govern Local de conformitat amb el que estableix l'article 21.3
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, propose a la Junta de
Govern Local l'adopció del següent

ACORD

Primer.  Admetre  a  tràmit  la  sol·licitud  presentada  per  Mª  Del  Mar  Oya  Recatalá,  abans
referenciada, i iniciar expedient per a determinar la responsabilitat o no de l'Ajuntament i si
aquest té l'obligació d'indemnitzar a la sol·licitant.

Segon. Nomenar com òrgan instructor del procediment per a determinar si hi ha responsabilitat
per  part  d'aquest  Ajuntament  a Carmen Manuel  Llopis,  i  secretari  el  de l'Ajuntament,  Marc
Palomero Llopis; tenint en compte el que s'ha establit sobre abstenció i recusació en els articles
23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Tercer. Comunicar a Carmen Manuel Llopis el nomenament com a instructora, traslladar-li les
actuacions que existisquen respecte d'això, i habilitant-la perquè realitze totes les actuacions
necessàries per a comprovar l'existència o no de responsabilitat per part de l'Ajuntament.

Quart. Derivar la realització de la prova proposada pel sol·licitant, al moment de la instrucció de
l'expedient, a fi que l'òrgan instructor resolga sobre aquesta.
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Quint. Notificar el present acord als que apareguen com a interessats en el procediment així
com a la companyia asseguradora.

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

1.12. Despatx extraordinari

En aquest punt no hi ha hagut cap assumpte a tractar.

2. Control dels òrgans de govern

2.1. Precs i preguntes

En aquest punt no hi ha hagut cap intervenció.

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