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REFERÈNCIA:

Secretaria General
EXPEDIENT: 1911/2020 (S-43/20)

EDICTE
L’alcalde-president ha dictat, amb data 25 de març de 2020, el següent Decret número
615/2020, sobre nomenament de diferents empleats públics de l'Ajuntament d'Alzira
com a funcionaris habilitats per a la realització de diferents gestions.
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ANTECEDENTS
A fi de dotar de seguretat jurídica per al bon funcionament de l'Oficina d'Assistència en
Matèria de Registres del Ajuntament d’Alzira (La Clau), resulta convenient dotar de la
consegüent habilitació als empleats públics que hagen d'assistir als ciutadans en les
seues relacions per mitjans electrònics amb esta Administració, tot això d'acord amb el
marc establit en els articles 9 a 12, 16, 27 i 28, 53 i 66, de la Llei 39/2015, i l'art. 16 del
Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, de desenvolupament parcial de la Llei
11/2007, encara vigent.
En efecte, la Llei 39/2015, en referir-se al personal capacitat per a la identificació o
signatura electrònica en el procediment administratiu dels interessats que no disposen
dels mitjans electrònics necessaris (art. 12.2 paràgraf 2n), personal funcionari habilitat,
requereix el seu nomenament formal així com la inscripció en un registre o sistema
equivalent. Tal registre haurà d'actuar de manera interoperable i interconnectat entre
totes les Administracions, en el qual ha de constar el personal habilitat per a la
identificació i signatura en nom de l'interessat que no tinga els mitjans electrònics
necessaris (art. 12.3 paràgrafs 1r i 2n); a més, en referir-se al personal capacitat per a
la realització de còpies autèntiques (art. 27.1 paràgraf 3r) es requereix que este
personal compte amb la qualificació específica de funcionari; sense perjudici de la qual
cosa, la Disposició final 7a en regular l'entrada en vigor de les previsions relatives al
registre d’esta mena de personal habilitat es referix a este Registre com el d’«empleats
públics habilitats».
D'altra banda, l'Ordre HAP/7/2014, de 8 de gener, regula el Registre de Funcionaris
Habilitats per a la identificació i autenticació de ciutadans en l'àmbit de l'Administració
General de l'Estat i els seus organismes públics vinculats o dependents, atén la seua
vocació de marc jurídic general en la implantació de l'administració electrònica en este
aspecte, preveient el legislador la possibilitat de sumar-se posteriorment al Registre de
l’AGE mitjançant la subscripció del conveni oportú, com establix la disposició
addicional primera de l'esmentada Ordre.
En conseqüència, d'acord amb les competències atribuïdes per l'art. 21 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
RESOLC
Primer.- Els empleats i empleades públics que, sota la dependència funcional de la
Secretaria General, s'adscriuen a l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres (La
Clau) per a la seua actuació com a empleats públics habilitats de l'Ajuntament d'Alzira
són els següents:
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ISABEL SERRA ROSELLÓ
Directora OAC LA CLAU
ÀREA DE SECRETARIA
FUNCIONÀRIA

FÉLIX VALVERDE BENJUMEA
GESTOR OAC LA CLAU
ÀREA DE SECRETARIA
FUNCIONARI INTERÍ
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EVA GIMENO SANTIAGO
COORDINADORA OAC LA CLAU
ÀREA DE SECRETARIA
FUNCIONÀRIA

PILAR BOTELLA LORENTE
GESTORA OAC LA CLAU
ÀREA DE SECRETARIA
FUNCIONÀRIA (comissió de serveis)
EVA LLINARES SOLER
GESTORA OAC LA CLAU
ÀREA DE SECRETARIA
FUNCIONÀRIA
INMACULADA CASTELLÓ DÉNIA
GESTORA OAC LA CLAU
ÀREA DE SECRETARIA
FUNCIONÀRIA
ANA BELÉN MAHIQUES CHUMILLAS
GESTORA OAC LA CLAU
ÀREA DE SECRETARIA
FUNCIONÀRIA (comissió de serveis)
EVA LÓPEZ BOSCH
GESTORA OAC LA CLAU
ÀREA DE SECRETARIA
FUNCIONÀRIA
MARIA DEL CARMEN ESTEVE PARDO
GESTORA OAC LA CLAU
ÀREA DE SECRETARIA
FUNCIONÀRIA
ANA COLUBI LLOPIS
GESTORA OAC LA CLAU
ÀREA DE SECRETARIA
FUNCIONÀRIA
Segon. Els empleats públics que es relacionen en l'apartat anterior, independentment
del règim jurídic, funcionarial o laboral, al qual estiguen sotmesos, així com els
empleats que en el futur puguen adscriure's per a l'acompliment de les seues funcions
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en l'Oficina d'Asssistència en Matèria de Registres d'este Ajuntament, estan habilitats
per a les següents tasques en l'acompliment de les seues funcions:

2) La recepció i digitalització de les sol·licituds, escrits i comunicacions, així com dels
documents que les acompanyen, dirigits a qualsevol òrgan administratiu, organisme
públic o entitat vinculat o dependent d’estos i es retornaran els originals a l'interessat,
sense perjudici d'aquells supòsits en què les normes determinen la custòdia per
l'Administració dels documents presentats o resulte obligatòria la presentació
d'objectes o de documents en un suport específic no susceptibles de digitalització [art.
16.4.d) de la Llei 39/2015]
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1) Identificació dels interessats en el procediment administratiu verificant, en tot cas, la
seua identitat, mitjançant la comprovació del seu nom i cognoms o denominació o raó
social, segons corresponga, que consten en el Document Nacional d'Identitat o
document identificatiu equivalent [art. 9.1 de la Llei 39/2015], així com en qualssevol
altres bases de dades municipals o públiques que es pogueren, si és el cas, consultar.

3) L'expedició dels rebuts que acrediten la data i hora de presentació de sol·licituds,
comunicacions i escrits [art. 16.3 (in fine) de la Llei 39/2015].
4) L'anotació dels assentaments d'entrada en el Registre, sempre que al document o
documents que hagen sigut objecte de prèvia digitalització, el valor o assignació
d'estat d'elaboració del document siga el de “còpia” [art. 16.2 i 16.5 de la Llei 39/2015],
així com l'anotació dels assentaments d'eixida dels documents oficials dirigits a altres
òrgans de les Administracions Públiques, de les seues entitats o organismes
vinculades o dependents, o als ciutadans, quan estos assentaments no es realitzen
directament des de les corresponents unitats administratives.
5) L'assistència en l'ús de mitjans electrònics als interessats [articles 12.2 i 13.b) de la
Llei 39/2015] facilitant orientació i informació per a l'obtenció i utilització del sistema
d'autenticació i signatura electrònica Cl@ve (d'un sol ús o permanent), així com d'uns
altres que foren d'ús comú.
6) La pràctica de la notificació quan l'interessat ho sol·licite en ocasió de la seua
compareixença espontània, o la del seu representant, en les oficines d'assistència en
matèria de registres, i recollirà el rebut de manera manuscrita en una còpia en paper
del document entregat que després serà digitalitzat i incorporat a l'expedient [art. 41 de
la Llei 39/2015].
7) Facilitar als interessats el codi d'identificació de l'òrgan, centre o unitat
administrativa a la qual es dirigix [art. 66.1 Llei 39/2015].
8) Posar a la disposició dels interessats els models que permeten la presentació
simultània de diverses sol·licituds, així com els models normalitzats [art. 66.4 i 66.6 de
la Llei 39/2015].
9) Assistència específica en la identificació i signatura electrònica dels interessats que
no disposen dels mitjans electrònics necessaris [article 12.2 (paràgraf 2n) de la Llei
39/2015], i es realitzarà vàlidament esta identificació i/o signatura electrònica en el
procediment administratiu pel funcionari públic habilitat, mitjançant l'ús del sistema de
signatura electrònica del qual està dotat per a això, sempre que es tracte d'un
interessat que de conformitat amb el que s'estableix en l'article 14 de la Llei 39/2015,
no estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració. Als expressats
secretaria@alzira.es· Tel. 96 245 92 65 · C/ Sant Roc, 6 · 46600 Alzira · www.alzira.es

pàg. 4

efectes serà necessari que l'interessat que manque dels mitjans electrònics,
s'identifique davant el funcionari i preste el seu consentiment exprés per a aquesta
actuació, de la qual cosa haurà de quedar constància per als casos de discrepància o
litigi.
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10) Atribució del valor o assignació d'estat d'elaboració del document “còpia autèntica”
[article 16.2 i 16.5 de la Llei 39/2015] als documents que amb valor d'original
presenten els interessats en l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres per a la
seua incorporació a un expedient administratiu, després de la seua digitalització [article
27.2 (últim paràgraf) i 27.4 (paràgraf 2n) de la Llei 39/2015].
11) Intervindre en l'atorgament dels apoderaments «apud acta» que realitzen els
interessats mitjançant compareixença personal en l'Oficina d'Assistència en Matèria de
Registres, per a les actuacions administratives o tràmits davant l'Ajuntament d'Alzira
[article 6.5 de la Llei 39/2015]. La documentació del poder atorgat a un apoderat, bé
perquè puga actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació administrativa i
davant qualsevol Administració Pública, bé perquè l'apoderat puga actuar en nom del
poderdant davant una administració o organisme concret, o bé perquè l'apoderat puga
actuar en nom del poderdant únicament per als tràmits especificats en el poder, així
com, en el seu cas, per a revocar els poders que poguera haver atorgat l'interessat, es
realitzarà en la forma, amb els requisits i utilitzant els Models aprovats i establits en els
annexos de l'Ordre HFP/633/2017, de 28 de juny, publicada en el BOE de 4 de juliol.
Estos models s'entendran substituïts pels que a cada moment puguen aprovar-se per
ordre de l'òrgan competent de l'Administració General de l'Estat i que estaran
disponibles en l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres per al seu lliurament als
ciutadans que el puguen sol·licitar.
12) Qualssevol altres que deriven dels articles 9 a 12, 16, 27 i 28, 53 i 66, de la Llei
39/2015, així com les relacionades amb les anteriors i les que faciliten l'exercici dels
drets de les persones recollits en l'art. 13 de la Llei 39/2015.
Tercer. Sent atribuïda la gestió de les habilitacions conferides a la Secretaria General
d’esta Entitat Local, de conformitat amb el que s'estableix en la Resolució número
1774/2018 de data 22 de juny de 2018, hauran d'inscriure's i incorporar-se totes les
habilitacions que siguen procedents tan prompte com estiga disponible l'eina Habilit@
(Registre de Funcionaris Habilitats), dependent de l'Administració General de l'Estat,
per a la constància i garantia de la interoperabilitat de les habilitacions conferides.
Quart. L'habilitació que s'atribüix als empleats públics relacionats tindrà efectes des de
la data en què es done publicitat a la present resolució en la Seu Electrònica de
l'Ajuntament d'Alzira i s'estendrà indefinidament fins a la data en què, si és el cas, es
faça pública pel mateix mitjà la resolució, per la qual es rectifique, modifique o revoque
l'habilitació conferida.
L’ALCALDE-PRESIDENT
DIEGO ERNESTO GOMEZ GARCIA
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