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ASSUMPTE:  ADHESIÓ  CONVENI  MARC  IMPLANTACIÓ  XARXA  OFICINES 

INTEGRADES D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OFICINA PROP) 

En relació amb la providència de l'Alcaldia, del dia de la data, de tramitació d'expedient per a 

l'adhesió  de  l'Ajuntament  de  Vinaròs  al  conveni  marc  de  22  de  maig  de  2016  entre 

l'Administració General de l'Estat i la Generalitat, per a la implantació d'una xarxa d'oficines 

integrades d'atenció al ciutadà en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana 

INFORMO

1.  En data 11 de novembre de 2016 té entrada escrit  de la  Conselleria de Transparència, 

Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana, pel qual s'indica 

el següent:

El passat 22 de maig de 2015, es va firmar el Conveni Marc entre l'Administració General de I'Estat i la  

Generalitat, per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció al ciutadà en I'àmbit territorial  

de la Comunitat Valenciana, publicat per Resolució de 18 de juny de 2015, de la directora general del  

5ecretariat del Consell i Relacions amb Les Corts (DOGV núm. 7552, de 19.06.2015). 

5egons les clàusules desena i dotzena del dit Conveni Marc, des de la data de la seua firma, el 22 de  

maig de 2015, s'extingix I'anterior conveni marc de 22 de maig de 2007 i perden la seua vigència les  

adhesions de les entitats locals realitzades al conveni marc de 2007.

Considerant  que  la  Llei40/2015,  d'1  d'octubre,  de  Règim Jurídic  del  Sector  Públic  preveu  que  les  

administracions públiques es relacionen entre si per mitjans electrònics, contemplant un nou principi  

d'actuació en les relacions interadministratives, la interoperabilitat deis mitjans electrònics i sistemes, així  

com la prestació conjunta de servicis als ciutadans.

I considerant, que el Decret 191/2014, de 14 de novembre del Consell pel qual es regula I'atenció a la  

ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i I'ordenació de les oficines de registre en l'administració  

de la Generalitat, establix com a servici mínim de les Oficines Prop, incloses les mixtes amb entitats  

locals,  el  facilitar  a  la  ciutadania  a  través  del  registre  d'entrada  instal·lat  en  la  pròpia  oficina  la  

presentació i registre de documents.

Li fem particip que revisada la situació de l'Ajuntament de Vinaròs, és requisit imprescindible per a dotar  

de  cobertura  legal  al  servici  de registre  concertat  de  l'Oficina  Prop  Mixta  de Vinaròs,  I'adhesió  de  

l'Ajuntament  de Vinaròs al  conveni  marc  de 22 de maig de 2015,  la  qual  cosa es posa en el  seu  

coneixement als efectes de que s'inicien, tan ràpidament com siga possible, els tràmits per a realitzar la  

dita adhesió i esmenar la situació actual.

2. En  el  dia  de  la  data  l'Alcaldia  dicta  providència  per  a  la  tramitació  de  l'expedient  de 

referència.  
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3. El  conveni  marc  de  22  de  maig  de  2016  entre  l'Administració  General  de  l'Estat  i  la 

Generalitat, per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció al ciutadà en l'àmbit 

territorial de la Comunitat Valenciana, publicat al DOGV núm. 7552, de data 19 de juny de 

2015,  regula  la  col·laboració  entre  l'Administració  General  de l'Estat  i  l'Administració  de la 

Generalitat de la Comunitat Valenciana per al desenrotllament de les actuacions necessàries 

per a establir progressivament una xarxa d'espais comuns d'atenció al ciutadà que permeta la 

prestació de serveis integrats d'informació, atenció, i tramitació sobre determinats aspectes de 

l'activitat  administrativa,  i  coordinar  per  a  tal  fi  l'exercici  de  les  competències  de  les 

administracions públiques intervinents (Clàusula Primera).

4.  D'aquesta manera, les administracions intervinents es comprometen,  en l'exercici  de les 

seues competències respectives a establir un marc general d'obligacions per a permetre que 

els ciutadans puguen presentar en els registres de les entitats locals de l'àmbit territorial de la 

Comunitat  Valenciana,  que  s'adherisquen  voluntàriament  al  conveni  marc,  les  sol·licituds, 

escrits i comunicacions que dirigisquen als òrgans i entitats de dret públic de l'Administració 

General de l'Estat, als de l'Administració de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, als de 

qualsevol Administració de les diputacions provincials, als ajuntaments dels municipis a què es 

refereix l'art. 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i a les  

entitats locals adherides al  conveni  marc,  de l'àmbit  de la  Comunitat  Valenciana (Clàusula 

Segona, b). 

5. El propi conveni marc disposa que el mateix no contempla l'existència de despeses que 

requerisquen l'establiment d'un sistema de finançament, atés que no es genera un increment 

dels programes ordinaris d'inversió i despesa de cada Administració. A aquest respecte, cada 

Administració  intervinent  assumirà  amb els  seus  propis  mitjans  (personals  i  materials)  les 

accions a emprendre en compliment del conveni. 

6. L'article 10 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local  (LRBRL) 

estableix que:

1.  La  Administración  local  y  las  demás  Administraciones  Públicas  ajustarán  sus  relaciones  

recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos  

competenciales respectivos.

2.  Procederá  la  coordinación  de  las  competencias  de  las  entidades  locales  entre  sí  y,  

especialmente, con las de las restantes Administraciones Públicas, cuando las actividades o los  

servicios  locales  trasciendan  el  interés  propio  de  las  correspondientes  entidades,  incidan  o  

condicionen  relevantemente  los  de  dichas  Administraciones  o  sean  concurrentes  o  

complementarios de los de éstas.

3. Las funciones de coordinación no afectaran en ningún caso a la autonomía de las entidades  

locales.
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7.  Segons  allò  disposat  a  l'art.  57  de  la  LRBRL,  la  cooperació  econòmica,  tècnica  i 

administrativa entre l'Administració local i  les Administracions de l'Estat i  de les Comunitats 

Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d'interés comú, es desenvoluparà amb 

caràcter voluntari, baix les formes i en els termes previstos en les Lleis, la qual cosa podrà 

tindre  lloc,  en  tot  cas,  mitjançant  els  consorcis  o  convenis  administratius  que  pogueren 

subscriure's. 

8. Per la seua part, l'art. 111 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local  

de la Comunitat Valenciana disposa que:

1.  Las  entidades  locales  de  la  Comunitat  Valenciana  podrán  cooperar  entre  sí  o  con  la  

administración del Estado o de la comunidad autónoma a través de convenios o acuerdos que  

tengan por  finalidad la  ejecución en común de obras,  la prestación de servicios comunes o la  

utilización conjunta de bienes o instalaciones.

2. Dichos convenios o acuerdos contendrán:

a) Los órganos que celebran el convenio y la capacidad jurídica con la que actúa cada una  

de las partes.

b) La competencia que ejerce cada administración.

Su financiación.

c) Las actuaciones que se acuerde desarrollar para su cumplimiento.

d)  El  plazo  de  vigencia,  lo  que  no  impedirá  su  prórroga si  así  lo  acuerdan  las  partes  

firmantes del convenio.

e) La extinción por causa distinta a la prevista en el apartado anterior, así como la forma de  

terminar las actuaciones en curso para el supuesto de extinción.

f) Los mecanismos a utilizar para la realización de las actuaciones conjuntas y la resolución  

de los conflictos que pudieran plantearse.

g)  La  posibilidad  de  crear  un  órgano  mixto  de  vigilancia  y  control  para  resolver  los  

problemas  de  interpretación  y  cumplimiento  que  puedan  plantearse  respecto  de  los  

Convenios de colaboración.

9. L'òrgan competent per a l'aprovació serà el Ple de la Corporació, atés que es tracta d'una 

relació interadministrativa. 

10. A judici  de qui  subscriu correspon ordenar la  publicació del  Conveni  en el  DOCV a la 

Generalitat Valenciana, en acompliment del disposat a l'art. 111.3 de la Llei 8/2010, de 23 de 

juny, de la Generalitat. Així mateix, a fi d'acomplir amb el principi de transparència que regeix 

l'activitat de les administracions públiques (art. 3.5 Llei 30/1992) es publicarà una el text íntegre 

del conveni en la pàgina web de l'Ajuntament. 

CONCLUSIONS

S'informa favorablement l'aprovació del conveni de col·laboració de referència, sempre i quan 
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aquesta col·laboració interadministrativa es porte a terme a nivell municipal a través de l'Oficina 

PROP, dins el marc del conveni subscrit amb data 3 de febrer de 1999 entre la Generalitat  

Valenciana i l'Ajuntament de Vinaròs.   

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

1. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Vinaròs al conveni marc de 22 de maig de 2016 entre 

l'Administració General de l'Estat i la Generalitat, per a la implantació d'una xarxa d'oficines 

integrades d'atenció al ciutadà en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

2. Establir  que  els  compromisos  de  la  signatura  de  l'adhesió  a  l'esmentat  conveni  de 

col·laboració es  duran a terme a través de l'Oficina PROP, dins el marc del conveni subscrit 

amb data 3 de febrer de 1999 entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Vinaròs.

3. Delegar en l'Alcaldia les facultats necessàries per a la subscripció del corresponent protocol 

d'adhesió.

4. Comunicar  a  la  Conselleria  de  Transparència,  Responsabilitat  Social,  Participació  i 

Cooperació als efectes adients. 

(DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT)
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