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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número de la sessió: 12
Data: 22 de maig de 2017
Horari: 13.015 a 13.50
Caràcter: ordinari
Lloc: despatx de l'Alcaldia
Expedient: JGL/2017/13

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)

No assisteix i excusa l’assistència per raons mèdiques:

1. Rocío Martínez Casado, regidora (Grup Popular)

Secretari:

Marc Palomero Llopis

Interventor:

Jesús Gual sanz

Ordre del dia:

A) Part resolutòria:

1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Proposta d'Alcaldia a la Junta de Govern Local estimació de la sol·licitud de responsabilitat
patrimonial formulada per G.A.A.
3.  Proposta  d'Alcaldia  a  la  Junta  de  Govern  Local  de  l'estimació  de  la  sol·licitud  de
responsabilitat patrimonial formulada per S.M.A.
4. Expedient 509/2017.  Procediment  sancionador  per  infracció  d'ordenança  municipal  de
convivència ciutadana.
5. Admissió sol·licitud de reclamació de responsabilitat patrimonial.
6. Aprovació conveni de col·laboració 2017 Associació de fibromiàlgia i malalties reumàtiques de
Moncofa.
7. Aprovació conveni col·laboració 2017 Associació de tambors i bombos.
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8. Aprovació conveni col·laboració 2017 Club atletisme Calamardo.
9. Aprovació conveni de col·laboració 2017 Associació de pensionistes i jubilats Belcaire.
10. Aprovació conveni de col·laboració 2017 Protecció civil.
11. Expedient 5370/2016. Procediment sancionador per infracció d'ordenança municipal.
12. Aprovació justificació subvenció 2016 Associació tambors i bombos.
13. Resolució expedient sancionador per infracció OM mercat.
14. Resolució expedient sancionador per infracció OM sobre publicitat.
15. Incoació expedient sancionar per infracció OM de tinença d'animals domèstics.
16. Incoació expedient sancionar per infracció OM de tinença d'animals domèstics.
17. Incoació expedient sancionar per infracció OM de tinença d'animals domèstics.
18.  Proposta  de  sol·licitud  de  subvenció  per  a  l'assignació  de  desfibril·ladors  externs
semiautomàtics a favor de les entitats locals.
19. Proposta de sol·licitud de la subvenció de millora i competitivitat dels recursos i destinacions
turístiques de la Comunitat Valenciana.
20. Despatx extraordinari.

B) Control dels òrgans de govern

21. Dació de compte de la sentència 123/2017, de data 19-04-2017, dictada pel jutjat CA 2 de
Castelló.

A) part resolutòria:

1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior

De conformitat amb allò que disposa l’’article 91.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novem-
bre, 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 Jun-
ta si desitgen formular alguna observació a l'acta de la sessió ordinària del dia 8 de maig de
2017 que se'ls ha distribuït juntament amb la convocatòria. 

Davant de la falta d'observacions es considera aprovada per assentiment de la totalitat d'assis-
tents. 

2.  Proposta  d'Alcaldia  a  la  Junta  de  Govern  Local  estimació  de  la  sol·licitud  de
responsabilitat patrimonial formulada per G.A.A.

Vist l'expedient que s'instrueix en la secció de responsabilitat patrimonial d'aquest Ajuntament a
instància de G.A.A.,  en el qual sol·licita una indemnització per responsabilitat patrimonial de
l'Ajuntament per import de 131.01 €, pels danys patits en el seu vehicle el dia 14 de febrer de
2017 mentres circulava pel pont del polígon Casa Blanca, Camí Cabres, per les males condicions
en què es troba el ferm.
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Vist la proposta favorable de la instructora del procediment i que a continuació es transcriu:

«En relació amb l'expedient de responsabilitat patrimonial de referència, emet la següent pro-
posta de resolució, de conformitat amb el que estableix l'article 88.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'oc-
tubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, amb base als se-
güents

RELACIÓ DE FETS

En data 16 de febrer de 2017, es presenta escrit per part de G.A.A., en el qual sol·licita una in-
demnització per responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament per import de 131.01 €, pels danys
patits en el seu vehicle el dia 14 de febrer de 2017 mentres circulava pel pont del polígon Casa
Blanca, Camí Cabres, per les males condicions en què es troba el ferm.

Vist l'informe de la policia de data 14 de febrer de 2017, que es transcriu:

”Que sent aproximadament les 16:00 hores del dimarts 14 de febrer de 2017 es rep telefonada
en Direcció per part de G.A.A. i  comunica que havia rebentat un pneumàtic del seu vehicle
(BMW Sèrie 1 matrícula 7330-FWT) en el pont de l'autopista del Camí Cabres a causa dels nom-
brosos forats que hi ha en el paviment. 

Que personada la patrulla amb els agents que subscriuen es verifica allò que s'ha comunicat, i
observen una bretxa en el flanc exterior del pneumàtic davanter esquerre, i és necessari la seua
substitució per un de nou. 

Que, efectivament, es comprova que l'asfalt del pont de l'autopista del camí Cabres es troba
molt deteriorat amb multitud de forats, els quals poden produir els danys produïts en el pneu-
màtic de la senyora A. 

Que en presència dels agents, la Sra. A. sol·licita una grua per al desplaçament del vehicle fins a
un taller. Que se li informa dels tràmits a realitzar pels danys ocasionats”.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER. Legislació aplicable

 La Constitució espanyola de 1978, article 106.2.

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, articles 32 a 37.

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, articles 13, 61, 64, 65, 67, 81, 82, 86, 91 i 96.

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  

             

L'article 32 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, estableix que:
“Els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents,
de tota lesió que patisquen en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió siga conse-
qüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics excepte en els casos de força
major o de danys que el particular tinga el deure jurídic de suportar d'acord amb la Llei.”

Segons l'article 34 de la dita Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: “No-
més seran indemnitzables les lesions produïdes al particular provinents de danys que aquest no
tinga el deure jurídic de suportar d'acord amb la Llei. No seran indemnitzables els danys que es
deriven de fets o circumstàncies que no s'hagueren pogut preveure o evitar segons l'estat dels
coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el moment de producció d'aquells, tot ai-
xò sense perjuí de les prestacions assistencials o econòmiques que les lleis puguen establir per a
aquests casos”.

Així doncs, a la vista d'allò que s'ha exposat, perquè puga prosperar la reclamació de responsa-
bilitat patrimonial de l'Administració, s'haurà de demostrar en l'expedient, l'existència d'un dany
efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat, la relació de causalitat i que l'acció de res-
ponsabilitat es produïsca dins del termini d'un any i fonamentalment que la imputació procedisca
d'un fet o d'un acte administratiu, derivat tant d'un funcionament normal o anormal dels serveis
públics com per risc procedent del dit fet o acte administratiu (STS de 23-02-95, Arz. 1280).

Per tot el que exposa la funcionària que subscriu proposa el següent acord i que eleva a l'òr-
gan competent juntament amb tots els documents, al·legacions i informacions que hi obren.

Primer. Reconéixer a G.A.A., a rebre una indemnització com a conseqüència dels danys patits
en el seu vehicle, mentres circulava pel pont del polígon Casa Blanca, Camí Cabres, per les ma-
les condicions en què es troba el ferm, i que consisteix en la reparació de les rodes, i la seua va -
loració 131.01 €; ja que ha sigut confirmada la relació de causalitat entre el funcionament del
servei públic i la lesió produïda.

Segon. La quantitat a què ascendeix la indemnització és de 131.01 euros, que serà pagada per
aquest Ajuntament. 

Tercer. Notificar als interessats el contingut de l'acord que s'adopte».

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.

Considerant que de l'expedient es dedueix que els danys ocasionats són conseqüència del mal
funcionament dels serveis públics municipals en una relació directa immediata i exclusiva de
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causa-efecte, i conseqüència directa i exclusiva del funcionament anormal d'aquesta administra-
ció.

Considerant l'informe-proposta de la instructora de l'expedient de data 12 de maig de 2017, en
el qual proposa l'estimació de la reclamació.

Considerant que en l'expedient s'ha seguit el procediment establit a aquest efecte en la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Vista que la competència per a la resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial se li
atribueix  a  l'Alcaldia  en virtut  de la  clàusula  residual  establida  en l'article  21.1s)  de la  Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Vist que les competències residuals de l'Alcaldia es troben delegades a la Junta de Govern Local
en virtut del Decret 229-2016, propose a la Junta de Govern Local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per G.A.A.

Segon. Notificar la resolució als interessats.

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

3. Proposta d'Alcaldia a la Junta de Govern Local de l'estimació de la sol·licitud de
responsabilitat patrimonial formulada per S.M.A.

Vist l'expedient que s'instrueix en la secció de responsabilitat patrimonial d'aquest Ajuntament a
instància de S.M.A., en el qual reclama responsabilitat patrimonial municipal pels danys patits en
el seu vehicle matricula 5619 GSN. Import quantificat 132.74 €.

Vist l'informe favorable de la instructora del procediment i que a continuació es transcriu

«RELACIÓ DE FETS

En data 28 de desembre de 2015, es presenta escrit per part de S.M.A., en el qual sol·licita una
indemnització per responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament per import de 132.74 €, pels danys
patits en la roda del seu vehicle per l'existència d'una placa de ferro en la calçada del c/ Sant Vi-
cent. 
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Vist l'informe de l'inspector cap de la Policia de data 14 d'abril de 2016, que es transcriu:

“Que segons transcripció literal dels agents que van redactar l'informe núm. 1369/15, P260 i
P350: “Que hi ha la possibilitat que aquesta peça que forma part de la continuació del rastell de
la vorera, haguera sigut desplaçada amb motiu d'estacionar damunt de la vorera…”, per la qual
cosa es dedueix que l'esmentada peça estava damunt de la vorera i el vehicle no havia de circu-
lar per ella, en un carrer on està prohibit estacionar, a pesar que molts ciutadans ometen la pro-
hibició i aparquen damunt de la vorera.

“la placa de ferro de l'ajuntament en la calçada…” segons la reclamant, no és cert.”

Vista l'al·legació presentada per S.M.A. amb R/E 1652 de data 7 de març de 2017, en la qual
mostra el seu total desacord amb l'informe de la policia i sol·licita l'abonament de l'import de la
reparació de la roda que ascendeix a 132.74 €.

Vist l'informe de l'inspector cap de la Policia de data 10 d'abril de 2016, que es transcriu:

“ÚNIC. Revisat l'expedient minuciosament i disposant també de la testifical d'un veí de la nostra
vila, que va patir en la mateixa mesura, fets semblants que van provocar la rebentada d'un
pneumàtic, es pot afirmar que la planxa estava en la calçada i que efectivament va ser pujada a
la vorera pels agents; fet que no va ser indicat correctament en l'informe núm. 1369/2015.”

FONAMENTS DE DRET

L'article 139.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, estableix que: “Els particulars tindran dret
a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents, de tota lesió que patisquen
en qualsevol dels seus béns i drets, excepte en els casos de força major, sempre que la lesió
siga conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics”.

Segons l'article 141.1 de la dita llei: “Només seran indemnitzables les lesions produïdes al parti -
cular provinents de danys que aquest no tinga el deure jurídic de suportar d'acord amb la Llei.
No seran indemnitzables els danys que es deriven de fets o circumstàncies que no s'hagueren
pogut preveure o evitar segons l'estat dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents
en el moment de producció d'aquells, tot això sense perjuí de les prestacions assistencials o
econòmiques que les lleis puguen establir per a estos casos”.

Així doncs, a la vista d'allò que s'ha exposat, perquè puga prosperar la reclamació de responsa-
bilitat patrimonial de l'Administració, s'haurà de demostrar en l'expedient, l'existència d'un dany
efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat, la relació de causalitat i que l'acció de res-
ponsabilitat es produïsca dins del termini d'un any i fonamentalment que la imputació procedisca
d'un fet o d'un acte administratiu, derivat tant d'un funcionament normal o anormal dels serveis
públics com per risc procedent del dit fet o acte administratiu (STS de 23-02-95, Arz. 1280).
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CONCLUSIÓ:

Primer. Reconéixer a S.M.A. el dret a rebre una indemnització com a conseqüència dels danys
patits en el seu vehicle matrícula 5619 GSN pel mal funcionament dels serveis públics municipals
en una relació directa immediata i exclusiva de causa-efecte i els danys de la qual consisteixen
en la “rebentada de la roda del vehicle”, i ha sigut confirmada la relació de causalitat entre el
funcionament del servei públic i la lesió produïda.

Segon. La quantitat a què ascendeix la indemnització és de 132.74 euros, que serà pagada per
aquest Ajuntament. 

Tercer. Notificar als interessats el contingut de l'acord que s'adopte.

Quarta. Elevar aquesta proposta a la Junta de Govern Local als efectes que dicte Resolució,
juntament amb tots els documents, al·legacions i informacions que hi obren.”

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.

Considerant que de l'expedient es dedueix que els danys ocasionats són conseqüència del mal
funcionament dels serveis públics municipals en una relació directa immediata i exclusiva de
causa-efecte, i conseqüència objectiva directa i exclusiva del funcionament anormal d'aquesta
Administració.

Considerant l'informe-proposta de la instructora de l'expedient de data 12 de maig de 2017, en
el qual proposa l'estimació de la reclamació.

Vista que la competència per a la resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial se li
atribueix  a  l'Alcaldia  en virtut  de la  clàusula  residual  establida  en l'article  21.1s)  de la  Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Vist que les competències residuals de l'Alcaldia es troben delegades a la Junta de Govern Local
en virtut del Decret 229-2016, propose a la Junta de Govern Local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per S.M.A.

Segon. Notificar la present resolució a la interessada.
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Davant de la  falta d'observacions es considera aprovada la  proposta per  assentiment  de la
totalitat d'assistents.

4.  Expedient  509/2017.  Procediment  sancionador  per  infracció  d'ordenança
municipal de convivència ciutadana

Vista la proposta de resolució emesa per la instructora de l'expedient 509/17 relativa a infracció
de l'Ordenança de convivència ciutadana, titular A.R.B., incoat per acord de la Junta de Govern
Local de data 13 de febrer de 2017, en relació amb l'acta denúncia de la policia 1446/16. Penya
L’asgarró.

Vist que no s'han presentat al·legacions en el termini establit. 

Considerant que els fets són constitutius d'una infracció, prevista en l'article 17.a de l'Ordenança
reguladora de la Convivència Ciutadana, que estableix la prohibició de: “Produir sorolls tant per
veus com per elements mecànics, electrònics o d'un altre ordre. En edificis particulars destinats
a habitatge o residència dins de nucli urbà.” Penya L’asgarró.

Considerant  que  l'incompliment  de  qualsevol  precepte  de  la  present  ordenança,  excepte  el
preceptuat  en  l'art.  86,  podrà  ser  objecte  d'incoació  de  procediment  sancionador,  i  ser
sancionats econòmicament a proposta dels respectius instructors i que podran establir-se les
següents quanties d’acord al caràcter de la infracció, lleu: fins a 15.03 €, greu: fins a 90.15 € i
molt greu: fins a 150.25 €, i es podran establir sancions intermèdies.

Considerant  que  s'ha  tramitat  el  corresponent  procediment  previst  en  la  Llei  39/2015,  d'1
d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques  i  en
l'Ordenança reguladora de mercat de venda no sedentària de l'Ajuntament de Moncofa.

Considerant la tipificació de les sancions en l'article 28 de l'Ordenança reguladora del mercat de
venda no sedentària: infraccions lleus 30 €, greus 75 € i molt greus 100 €.

Considerant allò que s'ha preceptuat en l'art. 131 de la Llei 30/92 29 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, respecte al principi  de proporcionalitat de les
sancions administratives i que les circumstàncies concurrents en aquest cas es considera que la
infracció hauria de ser qualificada com lleu. 

Considerant la competència atorgada a l'Alcaldia per l'article 21.1n) de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora  de  les  Bases  de  Règim Local  i  la  seua  delegació  en  la  Junta  de  Govern  Local
mitjançant el Decret d'Alcaldia 1146/2016, de 9 de juliol i d'acord amb el que disposa el Decret
229/2016, propose a la Junta de Govern Local l'adopció del següent

ACORD:
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Primer. Imposar una sanció de 15,03 € a A.R.B. per  incomplir  l'Ordenança de convivència
ciutadana. Penya L’Asgarró. Infracció lleu.

Segon.  La  sanció  haurà  de  fer-se  efectiva  utilitzant  els  mitjans  legals  establits  que  es
contemplen en el document-abonaré que s'adjunta al present decret, abans de la finalització del
termini indicat en la capçalera.

Tercer. Donar compte al Departament de Recaptació per als efectes oportuns.

Quart. Notificar als interessats la present resolució.

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

5. Admissió sol·licitud de reclamació de responsabilitat patrimonial

Vist l'escrit presentat per R.A.U. i R.M.P.S. de data 21 de març de 2017, amb registre d'entrada
número 2170, en el qual sol·licita l'inici de procediment de responsabilitat patrimonial com a
conseqüència dels danys materials patits el dia 5 de març de 2017, consistents en rebentada de
roda del vehicle matrícula 2124 JMV, en el Camí de Cabres; i una indemnització de 150 €. 

Vist l'informe de Secretaria 66/2017, de data 12 de maig, 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 Co-
mú 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 R.A.U. i R.M.P.S., abans referenciada, i
iniciar expedient per a determinar la responsabilitat o no de l'Ajuntament i si aquest té l'obliga-
ció d'indemnitzar al sol·licitant.

Segon. Nomenar com a òrgan instructor del procediment per a determinar si hi ha responsabili -
tat per part d'aquest Ajuntament Carmen Manuel Llopis, i el secretari el de l'Ajuntament, Marc
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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 i traslladar-li les
actuacions que existisquen respecte d'això, i habilitant-la perquè realitze totes les actuacions ne-
cessàries per a comprovar l'existència o no de responsabilitat per part de l'Ajuntament.

Quart. Notificar el present acord als que apareguen com a interessats en el procediment.

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

6.  Aprovació conveni  de col·laboració 2017 Associació de fibromiàlgia  i  malalties
reumàtiques de Moncofa

Vist l'esborrany del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Moncofa i l'Associació de fi-
bromiàlgia i malalties reumàtiques, i vist l'informe de la Intervenció municipal 147/2017, amb el
tenor literal següent:

"Informe d'Intervenció número 147/2017

Assumpte: Fiscalització del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Moncofa i l'Associació
de fibromiàlgia i malalties reumàtiques, que implica l'atorgament d'una subvenció per a despe-
ses corrents per import de 1.200 €.

Exercici: 2017.

1. FETS

Es presenta a fiscalització el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Moncofa i l'Associa-
ció de fibromiàlgia i malalties reumàtiques, que implica l'atorgament d'una subvenció per a des-
peses corrents per import de 1.200 €. En l'expedient que s'aporta consten els documents se-
güents:

-Providència d'Alcaldia, d'incoació de l'expedient.

-Esborrany del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament i l'Associació de Fibromi-
àlgia i Malalties Reumàtiques.

2. FONAMENTS DE DRET
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a) Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu co-
mú.

b) RDL 3/2011 (TRLCSP)

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 se-
güent:

L'article 86 de la Llei 39/2015 estableix: “Les administracions públiques podran celebrar convenis
amb persones tant de dret públic com privat sempre que no siguen contraris a l'ordenament ju-
rídic i no facen referència a matèries que no siguen susceptibles de transacció i tinguen per ob -
jecte satisfer l'interés públic...”.

L'article 4.1.d) del TRLCSP estableix que queden exclosos del seu àmbit d'aplicació els convenis
de col·laboració que celebre l'administració amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret
privat, sempre que el seu objecte no estiga comprés en el dels contractes regulats en aquesta
llei.

L'objecte del present conveni de col·laboració és una aportació econòmica per part de l'Ajunta-
ment de Moncofa per import de 1.200 € amb càrrec de la partida pressupostària SNT-311-48001
del pressupost corresponent a l'exercici 2017. Aquesta subvenció tindrà caràcter prepagable i
haurà de ser justificada com a màxim a 31 de desembre de 2017. Aquesta justificació es farà
amb factures originals. D'acord amb l'article 31 de la LGS es considera despesa subvencionable
aquella despesa que de manera clara responga a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es
realitze en el termini que s'ha establit. A tots els efectes es considera despesa realitzada la que
haja sigut pagada amb anterioritat a la finalització de la justificació, excepte els casos en què les
bases reguladores s'establisca una altra cosa. D'acord amb el tenor literal del conveni, i l'últim
raonament posat de manifest s'han de traure les conclusions següents:

-Atés que se subvencionen les despeses corrents derivades d'activitats realitzades en l'exercici
2017, totes les factures han de correspondre a la dita anualitat.
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-D'acord amb l'article 31 de  la  LGS i les bases reguladores es considera que la despesa realitza-
da és aquella que haja sigut facturada.

-Les factures poden ser anteriors a la firma del present conveni però sempre de l'exercici 2017.

El projecte d'acció o conducta a finançar té per objecte el foment d'una activitat d'utilitat públi -
ca, d'interés social o de promoció d'una finalitat pública (article 2.1.c) de la Llei general de sub-
vencions. 

La competència per a l'aprovació del present conveni correspon a la Junta de Govern Local, ja
que és l'òrgan competent per a l'atorgament de subvencions segons el Decret núm. 2016-229
de 10 de febrer de 2016, sobre delegacions de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local.

Hi ha crèdit adequat i suficient, i cal acreditar l'entitat beneficiària en la formalització del conveni
els extrems següents:

a) Donada la naturalesa contractual del conveni de col·laboració instrumentat en virtut del prin-
cipi de llibertat de pactes consagrat a l'article 86 de la Llei 39/2015 i de la possible aplicació dels
principis del TRLCSP per a resoldre els dubtes que puguen presentar-se ha d'acreditar-se per
part del tercer no estar inclosos en cap de les prohibicions del citat TRLCSP.

b) Acreditació de la seua personalitat jurídica i la capacitat del seu representant.

c) Acreditació d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.

d) Declaració responsable de no estar inclòs en cap de les prohibicions assenyalades en les nú-
meros 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de  subvencions.

Per tot el que s’exposa i, subjecte als condicionaments exposats, s'emet INFORME FAVORA-
BLE, i cal destacar que la present subvenció, a la vista del conveni que ve referit a
activitats socioculturals i d'ocupació de l'oci, pot tindre encaix en el nou marc com-
petencial dissenyat per la LRSAL, ja que l'article 25 LBRL assenyala com a competèn-
cia pròpia dels municipis “Ocupació del temps lliure” i “Promoció de la cultura".

A la vista del que antecedix propose a la Junta de Govern Local, amb la finalitat de posterior-
ment procedir a l'atorgament i pagament de la subvenció arreplegada en el conveni entre l'Ajun-
tament de Moncofa i l'Associació de Fibromiàlgia i Malalties Reumàtiques l'adopció de l'ACORD
següent:

Primer. Concedir a  l'Associació de Fibromiàlgia i Malalties Reumàtiques una subvenció nomina-
tiva de 1.200 € amb càrrec de la partida SNT-311-48001 del pressupost 2017.
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Segon. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament i l'Associació de Fi-
bromiàlgia i Malalties Reumàtiques.

Tercer. Notificar el present acord a l'Associació de Fibromiàlgia i Malalties Reumàtiques, i reque-
rir-los per a la firma del conveni de col·laboració.

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

7. Aprovació conveni col·laboració 2017 ac. tambors i bombos.

Vista la providència d'esta alcaldia relativa a la incoació d'expedient per a la concessió de sub-
venció nominativa per import de 6.000 € a l'Associació Cultural Bombos i Tambors del Santíssim
Crist de l'Agonia.

Vist l'esborrany de conveni a subscriure entre l'Ajuntament i l'Associació Cultural Bombos i Tam-
bors del Santíssim Crist de l'Agonia.

Vist l'informe de la intervenció municipal 155-2017, amb el tenor literal següent:

"Informe d'Intervenció número 155/2017.

Assumpte: Fiscalització del conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Moncofa i l'A.C. Tam-
bors i Bombos del Santíssim Crist de l'Agonia de Moncofa, que implica l'atorgament d'una sub-
venció per a despeses corrents per import de 6.000 €.

Exercici: 2017.

1. FETS  .

Es presenta a  fiscalització el conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Moncofa i l'A.C.
Tambors i Bombos del Santíssim Crist de l'Agonia de Moncofa, que implica l'atorgament d'una
subvenció per a despeses corrents per import de 6.000 €. En l'expedient que s'aporta consten
els documents següents:

-Providència d'Alcaldia d'incoació de l'expedient.

-Esborrany del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament i l'AC Tambors i Bombos
del Santíssim Crist de l'Agonia de Moncofa.

2. FONAMENTS DE DRET
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a) Llei 39/2015 de procediment administratiu comú.

b) RDL 3/2011 (TRLCSP)

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 se-
güent:

En primer lloc ha d'assenyalar-se, per la qual cosa es refereix al present cas, que procedeix la
concessió directa de la subvenció per mitjà de l'oportú conveni de col·laboració. Tot això a causa
de la previsió nominativa de la subvenció en el pressupost municipal de 2017.

L'article 86 de la Llei 39/2015 estableix: “Les administracions públiques podran celebrar convenis
amb persones tant de dret públic com privat sempre que no siguen contraris a l'ordenament ju-
rídic i no facen referència a matèries que no siguen susceptibles de transacció i tinguen per ob -
jecte satisfer l'interés públic...”.

L'article 4.1.d) del RDL 3/2011 estableix que queden exclosos del seu àmbit d'aplicació els con-
venis de col·laboració que celebre l'administració amb persones físiques o  jurídiques subjectes a
dret privat, sempre que el seu objecte no estiga comprés en el dels contractes regulats en
aquesta llei.

L'objecte del present conveni de col·laboració és una aportació econòmica per part de l'Ajunta-
ment de Moncofa per import de 6.000 € amb càrrec de la partida pressupostària MAJ-334-48001
del pressupost 2017. Aquesta subvenció tindrà caràcter prepagable i haurà de ser justificada
com a màxim a 31 de desembre d'enguany. Aquesta justificació es farà amb factures originals.

D'acord amb l'article 31 de la LGS es considera despesa subvencionable aquella despesa que de
manera clara responga a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitze en el termini que
s'ha establit. A tots els efectes es considera despesa realitzada la que haja sigut pagada amb
anterioritat a la finalització de la justificació, excepte els casos en què les bases reguladores
s'establisca una altra cosa. D'acord amb el tenor literal del conveni, i l'últim raonament posat de
manifest s'han de traure les conclusions següents:
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-Atés que se subvencionen les despeses corrents derivades d'activitats realitzades en el 2017,
totes les factures han de ser de l'any 2016.  

-D'acord amb l'article 31 de la LGS i les bases reguladores es considera que la despesa realitza -
da és aquella que haja sigut facturada.

-Les factures poden ser anteriors a la firma del present conveni però sempre de l'any 2017.

El projecte d'acció o conducta a finançar té per objecte el foment d'una activitat d'utilitat públi -
ca, d'interés social o de promoció d'una finalitat pública (article 2.1.c) de la Llei general de sub-
vencions.

El crèdit és l'adequat i el suficient, i la competència per a l'aprovació de la subvenció continguda
en el present conveni correspon a la Junta de Govern Local per mitjà de l'aprovació del referit
instrument de col·laboració, ja que és l'òrgan competent per a l'atorgament de subvencions se-
gons el Decret núm. 2016-229 de 10 de febrer de 2016, sobre delegacions de l'Alcaldia en la
Junta de Govern Local.

En la formalització del conveni l'entitat beneficiària de la subvenció haurà d'acreditar els extrems
següents:

a) Donada la naturalesa contractual del conveni de col·laboració instrumentat en virtut del prin-
cipi de llibertat de pactes consagrat a l'article 88 de la Llei 30/1992 i de la possible aplicació dels
principis del RDL 3/2011 per a resoldre els dubtes que puguen presentar-se cal acreditar per
part del tercer el fet de no estar inclosos en cap de  les prohibicions del citat RDL 3/2011.

b) Acreditació de la personalitat jurídica i la capacitat del seu representant.

c) Acreditació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Segure-
tat Social.

d) Declaració responsable de no estar inclòs en cap de les prohibicions assenyalades en els nú-
meros 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de subvencions.

El procediment de gestió del pressupost serà el següent:

-Amb aquest informe es fa la pertinent retenció de crèdit.

-Amb la firma del conveni es farà l'ADOPK.

Per tot el que s’exposa i, subjecte als condicionaments exposats, s'emet INFORME FAVORA-
BLE, i cal destacar que la present subvenció té una perfecte encaix en el nou marc
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competencial dissenyat per la LRSAL, ja que l'article 25 LBRL assenyala com a com-
petència pròpia dels municipis “Promoció de la cultura i equipaments culturals".

A la vista del que antecedeix propose a la Junta de Govern Local, amb la finalitat de posterior-
ment procedir a l'atorgament i pagament de la subvenció arreplegada en el conveni entre l'Ajun-
tament de Moncofa i l'Associació Cultural Bombos i Tambors del Santíssim Crist de l'Agonia,
l'adopció de l'ACORD següent:

Primer. Concedir a l'Associació Cultural Bombos i Tambors del Santíssim Crist de l'Agonia una
subvenció nominativa de 6.000 € amb càrrec a la partida MAJ-334-48001 del pressupost 2017.

Segon. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de Moncofa i l'Asso-
ciació Cultural Bombos i Tambors del Santíssim Crist de l'Agonia, i facultar el Sr. Alcalde per a la
firma de tots els documents que resulten necessaris per a dotar d'efectivitat al present acord.

Tercer. Notificar a l'Associació Cultural Bombos i Tambors del Santíssim Crist de l'Agonia el pre-
sent i requerir-los per a la firma del conveni de col·laboració.

Davant de la falta d'observacions es considera aprovada la proposta per assentiment de la totali -
tat d'assistents.

8. Aprovació conveni col·laboració 2017 Club atletisme Calamardo

Vist l'esborrany del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Moncofa i el club d'atletisme
Calamardo.

Vist l'informe de la Intervenció municipal 150/2017, amb el tenor literal següent:

"Informe d'Intervenció número 150/2017

Assumpte: Fiscalització del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Moncofa i el Club d'at-
letisme Calamardo, que implica l'atorgament d'una subvenció per a despeses corrents per im-
port de 5.000 €.

Exercici: 2017.

1. FETS

Es presenta a fiscalització el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Moncofa i el Club
d'atletisme Calamardo, que implica l'atorgament d'una subvenció per a despeses corrents per
import de 5.000 €.  En l'expedient que s'aporta consten els documents següents:
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-Providència d'Alcaldia d'incoació de l'expedient.

-Esborrany del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament i el Club d'atletisme Ca-
lamardo.

2. FONAMENTS DE DRET

a) Llei 39/2015 de procediment administratiu comú.

b) RDL 3/2011 (TRLCSP)

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 se-
güent:

L'article 86 de la Llei 39/2015 estableix: “Les administracions públiques podran celebrar convenis
amb persones tant de dret públic com privat sempre que no siguen contraris a l'ordenament ju-
rídic i no facen referència a matèries que no siguen susceptibles de transacció i tinguen per ob -
jecte satisfer l'interés públic...”

L'article 4.1.d) del RDL 3/2011 estableix que queden exclosos del seu àmbit d'aplicació els con-
venis de col·laboració que celebre l'administració amb persones físiques o jurídiques subjectes a
dret privat, sempre que el seu objecte no estiga comprés en el dels contractes regulats en
aquesta llei.

L'objecte del present conveni de col·laboració és una aportació econòmica per part de l'Ajunta-
ment de Moncofa per import de 5.000 € amb càrrec de la partida pressupostària ESP-340-48011
del pressupost de l'exercici 2017. 

Aquesta subvenció tindrà caràcter prepagable i haurà de ser justificada en tot cas a 31 de de-
sembre. Aquesta justificació es farà amb factures originals per mitjà del model de compte justifi -
catiu normalitzat per l'Ajuntament de Moncofa.
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D'acord amb l'article 31 de la LGS es considera despesa subvencionable aquella despesa que de
manera clara responga a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitze en el termini que
s'ha establit. A tots els efectes es considera despesa realitzada la que haja sigut pagada amb
anterioritat a la finalització de la justificació, excepte els casos en què a les bases reguladores
s'establisca una altra cosa. 

D'acord amb el tenor literal del conveni, i l'últim raonament posat de manifest s'han de traure
les conclusions següents:

-Atés que se subvencionen les despeses corrents derivades d'activitats realitzades l'any 2017, to-
tes les factures han de ser de l'exercici 2017.  

-D'acord amb l'article 31 de la LGS i les bases reguladores es considera que la despesa realitza -
da és aquella que haja sigut facturada.

-Les factures poden ser anteriors a la firma del present conveni però sempre de 2017.

El projecte d'acció o conducta a finançar té per objecte el foment d'una activitat d'utilitat públi -
ca, d'interés social o de promoció d'una finalitat pública (article 2.1.c) de la Llei general de sub-
vencions.

El crèdit és l'adequat i el suficient.

La  competència per a l'aprovació del present conveni correspon a la Junta de Govern Local per
mitjà de la seua firma, ja que és l'òrgan competent per a l'atorgament de subvencions segons el
Decret núm. 2016-229, de 10 de febrer de 2016, sobre delegacions de l'Alcaldia en la Junta de
Govern Local.

En la formalització del conveni l'entitat beneficiària de la subvenció haurà d'acreditar els extrems
següents:

a) Donada la naturalesa contractual del conveni de col·laboració instrumentat en virtut del prin-
cipi de llibertat de pactes consagrat a l'article 88 de la Llei 30/1992 i de la possible aplicació dels
principis del RDL 3/2011 per a resoldre els dubtes que puguen presentar-se dal acreditar per
part del tercer no estar inclosos en cap de  les prohibicions de l'article 49 de la Llei 30/2007.

b) Acreditació de la personalitat jurídica i la capacitat del seu representant.

c) Acreditació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Segure-
tat Social.
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d) Declaració responsable de no estar inclòs en cap de les prohibicions assenyalades en els nú-
meros 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de subvencions.

El procediment de gestió del pressupost serà el següent:

-Amb aquest informe es fa la pertinent retenció de crèdit.

-Amb la firma del conveni es farà l'ADOPK.

Per tot el que s’exposa i, subjecte als condicionaments exposats, s'emet INFORME FAVORA-
BLE, i cal destacar que la present subvenció té encaix en el nou marc competencial
dissenyat per la LRSAL. Tot això a la vista de l'article 25.1 de la Llei 7/85 i de l'article
25.2 del mateix cos legal. Així l'article 25.2.l LBRL assenyala com a competència prò-
pia dels municipis “Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del
temps lliure”.

A la vista del que antecedeix propose a la Junta de Govern Local, amb la finalitat de posterior-
ment procedir a l'atorgament i pagament de la subvenció arreplegada en el conveni entre l'Ajun-
tament de Moncofa i el Club d'Atletisme Calamardo l'adopció de l'ACORD següent:

Primer. Concedir a Club d'Atletisme Calamardo una subvenció nominativa de 5.000 € amb càr-
rec de la partida ESP-340-48011 del pressupost 2017.

Segon. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament i Club d'Atletisme
Calamardo. 

Tercer. Notificar el present acord al Club d'Atletisme Calamardo, i requerir-los per a la firma del
conveni de col·laboració.

Davant de la falta d'observacions es considera aprovada la proposta per assentiment de la totali -
tat d'assistents.

9.  Aprovació  conveni  de  col·laboració  2017  Associació  de  pensionistes  i  jubilats
Belcaire

Vista la providència d'aquesta Alcaldia relativa a la incoació d'expedient per a la concessió de
subvenció nominativa per import de 4.500 € amb l'entitat beneficiària.

Vist l'esborrany de conveni a subscriure entre l'Ajuntament i l'Associació de Pensionistes i Jubi-
lats Belcaire.
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Vist l'informe de la Intervenció municipal 148/2017, amb el tenor literal següent:

"Informe d'Intervenció número 148/2017

Assumpte: Fiscalització del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Moncofa i l'Associació
de Pensionistes i Jubilats Belcaire, que implica l'atorgament d'una subvenció nominativa per a
despeses corrents per import de 4.500 €.

Exercici: 2017.

1. FETS

Es presenta a fiscalització el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Moncofa i l'Associa-
ció de Pensionistes i Jubilats Belcaire, que implica l'atorgament d'una subvenció nominativa per
a despeses corrents per import de 4.500 €. 

En l'expedient que s'aporta consten els documents següents:

-Providència d'Alcaldia d'incoació de l'expedient.

-Esborrany del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament i l'entitat beneficiària.

2. FONAMENTS DE DRET

a) Llei 39/2015 de procediment administratiu comú.

b) RDL 3/2011 (TRLCSP)

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 se-
güent:
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En primer lloc ha d'assenyalar-se, pel que fa al present cas, que procedeix la concessió directa
de la subvenció per mitjà de l'oportú conveni de col·laboració. Tot això a causa de la previsió no-
minativa de la subvenció en el pressupost municipal per a 2017.

L'article 86 de la Llei 39/2015 estableix: “Les administracions públiques podran celebrar convenis
amb persones tant de dret públic com privat sempre que no siguen contraris a l'ordenament ju-
rídic i no facen referència a matèries que no siguen susceptibles de transacció i tinguen per ob -
jecte satisfer l'interés públic...”

L'article 4.1.d) del RDL 3/2011 estableix que queden exclosos del seu àmbit d'aplicació els con-
venis de col·laboració que celebre l'administració amb persones físiques o jurídiques subjectes a
dret privat, sempre que el seu objecte no estiga comprés en el dels contractes regulats en
aquesta llei.

L'objecte del present conveni de col·laboració és una aportació econòmica per import de 4.500
€. 

Aquesta subvenció tindrà caràcter prepagable i haurà de ser justificada com a màxim a 31 de
desembre. Aquesta justificació es farà amb factures originals i per mitjà de la utilització del mo-
del de compte justificatiu que s'ha unit al conveni.

D'acord amb l'article 31 de la LGS es considera despesa subvencionable aquella despesa que de
manera clara responga a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitze en el termini que
s'ha establit. A tots els efectes es considera despesa realitzada la que haja sigut pagada amb
anterioritat a la finalització de la justificació, excepte els casos en què les bases reguladores
s'establisca una altra cosa. D'acord amb el tenor literal del conveni, i l'últim raonament posat de
manifest s'han de traure les conclusions següents:

-Atés que se subvencionen les despeses corrents derivades d'activitats realitzades en el 2017,
totes les factures han de ser de l'any 2017.  

-D'acord amb l'article 31 de la LGS i les bases reguladores es considera que la despesa realitza -
da és aquella que haja sigut facturada.

-Les factures poden ser anteriors a la firma del present conveni però sempre de l'any 2017.

El projecte d'acció o conducta a finançar té per objecte el foment d'una activitat d'utilitat públi -
ca, d'interés social o de promoció d'una finalitat pública (article 2.1.c) de la Llei general de sub-
vencions.

El crèdit és l'adequat i el suficient.
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La competència per a l'aprovació de la subvenció continguda en el present conveni correspon a
la Junta de Govern Local per mitjà de l'aprovació del referit instrument de col·laboració, ja que
és l'òrgan competent per a l'atorgament de subvencions segons el Decret núm. 2016-229, de 10
de febrer de 2016, sobre delegacions de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local.

En la formalització del conveni l'entitat beneficiària de la subvenció haurà d'acreditar els extrems
següents:

a) Donada la naturalesa contractual del conveni de col·laboració instrumentat en virtut del prin-
cipi de llibertat de pactes consagrat a l'article 86 de la Llei 39/2015 i de la possible aplicació dels
principis del RDL 3/2011 per a resoldre els dubtes que puguen presentar-se cal acreditar per
part del tercer no estar inclosos en cap de les prohibicions del citat RDL 3/2011.

b) Acreditació de la seua personalitat jurídica i la capacitat del seu representant.

c) Acreditació d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.

d) Declaració responsable de no estar inclòs en cap de les prohibicions assenyalades en les nú-
meros 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de subvencions.

El procediment de gestió del pressupost serà el següent:

-Amb aquest informe es fa la pertinent retenció de crèdit.

-Amb la firma del conveni es farà l'ADOPK.

Per tot el que s’exposa i, subjecte als condicionaments exposats, s'emet INFORME FAVORA-
BLE, i cal destacar que la present subvenció, a la vista del conveni que ve referit a
activitats sociorecreatives i culturals,  pot tindre encaix en el nou marc competencial
dissenyat per la LRSAL, ja que l'article 25 LBRL assenyala com a competència pròpia
dels municipis “Ocupació del temps lliure” i “Promoció de la cultura".

A la vista del que antecedeix propose a la Junta de Govern Local, amb la finalitat de posterior-
ment procedir a l'atorgament i pagament de la subvenció arreplegada en el conveni entre l'Ajun-
tament de Moncofa i l'Associació de Pensionistes i Jubilats Belcaire, l'adopció de l'ACORD se-
güent:

Primer. Concedir a l'Associació de Pensionistes i Jubilats Belcaire una subvenció nominativa de
4.500 € amb càrrec de la partida MAJ-2312-48000.
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Segon. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de Moncofa i l'Asso-
ciació de Pensionistes i Jubilats Belcaire, i facultar el Sr. alcalde per a la firma de tots els docu-
ments que resulten necessaris per a dotar d'efectivitat el present acord.

Tercer. Notificar el present acord a l'Associació de Pensionistes i Jubilats Belcaire i requerir-los
per a la firma del conveni de col·laboració.

Davant de la falta d'observacions es considera aprovada la proposta per assentiment de la totali -
tat d'assistents.

10. Aprovació conveni de col·laboració 2017 protecció civil

Vista la providència d'aquesta Alcaldia relativa a la incoació d'expedient per a la concessió de
subvenció nominativa per import de 1.500 € a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de
Moncofa.

Vist l'esborrany de conveni a subscriure entre l'Ajuntament i l'entitat beneficiària.

Vist l'informe de la Intervenció municipal 149/2017, amb el tenor literal següent:

"Informe d'Intervenció número 149/2017

Assumpte: Fiscalització del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Moncofa i l'Associació
de Voluntaris de Protecció Civil de Moncofa, que implica l'atorgament d'una subvenció per a des-
peses corrents per import de 1.500,00 €.

Exercici: 2016.

1. FETS

Es presenta a fiscalització el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Moncofa i l'Associa-
ció de Voluntaris de Protecció Civil de Moncofa, que implica l'atorgament d'una subvenció per a
despeses corrents per import de 1.500,00 €. 

En l'expedient que s'aporta consten els documents següents:

-Providència d'Alcaldia, d'incoació de l'expedient.

-Esborrany del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament i l'Associació de Volunta-
ris de Protecció Civil de Moncofa.
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2. FONAMENTS DE DRET

a) Llei 39/2015 de procediment administratiu comú.

b) RDL 3-2011 (TRLCSP).

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 se-
güent:

L'article 86 de la Llei 39/2015 estableix: “Les administracions públiques podran celebrar convenis
amb persones tant de dret públic com privat sempre que no siguen contraris a l'ordenament ju-
rídic i no facen referència a matèries no susceptibles de transacció i tinguen per objecte satisfer
l'interés públic...”

L'article 4.1.d) del TRLCSP estableix que queden exclosos del seu àmbit d'aplicació els convenis
de col·laboració que celebre l'administració amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret
privat, sempre que el seu objecte no estiga comprés en el dels contractes regulats en aquesta
llei.

L'objecte del present conveni de col·laboració és una aportació econòmica per part de l'Ajunta-
ment de Moncofa per import de 1.500,00 € figurant prevista nominativament en el pressupost
2017 en l'aplicació pressupostària SEG-130-48002 de l'estat de despeses denominada “Protecció
Civil de Moncofa”.

Aquesta subvenció tindrà caràcter prepagable i haurà de ser justificada en tot cas abans del 31
de desembre. Aquesta justificació es farà amb factures originals.

D'acord amb l'article 31 de la LGS es considera despesa subvencionable aquella despesa que de
manera clara responga a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitze en el termini que
s'ha establit. A tots els efectes es considera despesa realitzada la que haja sigut pagada amb
anterioritat a la finalització de la justificació, excepte els casos en què a les bases reguladores
s'establisca una altra cosa. D'acord amb el tenor literal del conveni, i l'últim raonament posat de
manifest s'han de traure les conclusions següents:
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-Atés que se subvencionen les despeses corrents derivades d'activitats realitzades en el 2017,
totes les factures han de correspondre a la dita anualitat.  

-D'acord amb l'article 31 de la LGS i les bases reguladores es considera que la despesa realitza -
da és aquella que haja sigut facturada.

-Les factures poden ser anteriors a la firma del present conveni però sempre de l'any 2017.

El projecte d'acció o conducta a finançar té per objecte el foment d'una activitat d'utilitat públi -
ca, d'interés social o de promoció d'una finalitat pública (article 2.1.c) de la Llei general de sub-
vencions.

Hi ha crèdit adequat i suficient.

La competència per a l'aprovació de la subvenció continguda en el present conveni correspon a
la Junta de Govern Local per mitjà de l'aprovació del referit instrument de col·laboració, ja que
és l'òrgan competent per a l'atorgament de subvencions segons el Decret núm. 2016-229, de 10
de febrer de 2016, sobre delegacions de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local.

En la formalització del conveni l'entitat beneficiària de la subvenció haurà d'acreditar els extrems
següents:

a) Donada la naturalesa contractual del conveni de col·laboració instrumentat en virtut del prin-
cipi de llibertat de pactes consagrat a l'article 88 de la Llei 30/1992 i de la possible aplicació dels
principis del TRLCSP per a resoldre els dubtes que puguen presentar-se cal acreditar per part
del tercer no estar inclosos en cap de les prohibicions del TRLCSP.

b) Acreditació de la personalitat jurídica i la capacitat del seu representant.

c) Acreditació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Segure-
tat Social.

d) Declaració responsable de no estar inclòs en cap de les prohibicions assenyalades en els nú-
meros 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de subvencions.

Per tot el que s’exposa i, subjecte als condicionaments exposats, s'emet INFORME FAVORA-
BLE, i cal destacar que la present subvenció té encaix en el nou marc competencial
dissenyat per la LRSAL. Tot això a la vista de l'article 25.1 de la Llei 7/85 i de l'article
25.2 del mateix cos legal. Així l'article 25.2.l LBRL assenyala com a competència prò-
pia dels municipis “Protecció civil, prevenció i extinció d'incendis”.
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A la vista del que antecedeix propose a la Junta de Govern Local, amb la finalitat de posterior-
ment procedir a l'atorgament i pagament de la subvenció arreplegada en el conveni entre l'Ajun-
tament  de  Moncofa  i  l'Associació  de  Voluntaris  de  Protecció  Civil  de  Moncofa,  l'adopció  de
l'ACORD següent:

Primer. Concedir a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Moncofa una subvenció nomi-
nativa de 1.500 € amb càrrec de la partida SEG-130-48002 del pressupost 2017.

Segon. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de Moncofa i l'enti-
tat beneficiària, i facultar el Sr. alcalde per a la firma de tots els documents que resulten neces -
saris per a dotar d'efectivitat al present acord.

Tercer. Notificar el present acord a l'entitat beneficiària i requerir-los per a la firma del conveni
de col·laboració.

Davant de la falta d'observacions es considera aprovada la proposta per assentiment de la totali -
tat d'assistents.

11.  Expedient  5370/2016.  Procediment  sancionador  per  infracció  d'ordenança
municipal

Vista la proposta de resolució emesa per la instructora de l'expedient 5370/16 relatiu a infracció
de l'Ordenança de mercat, titular S.J.J., incoat per acord de la Junta de Govern Local de data 13
de febrer de 2017, en relació amb l'acta denúncia de la policia 1472/16. 

Vist que no s'han presentat al·legacions en el termini establit. 

Considerant que els fets són constitutius d'una infracció, prevista en l'article 26.1b de l'Ordenan-
ça Reguladora de Mercat de venda no sedentària, que estableix la prohibició de “venda practica-
da per persona no autoritzada o per comerciants no inscrits en el Registre General de Comerci-
ants i de Comerç”, ja que ocupa la parada J.B.G.

Considerant que s'ha tramitat el corresponent procediment previst en la Llei 39/2015, d'1 d'octu-
bre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en l'ordenança regu-
ladora de mercat de venda no sedentària de l'Ajuntament de Moncofa.

Considerant la tipificació de les sancions en l'article 28 de l'ordenança reguladora del mercat de
venda no sedentària: infraccions lleus 30 €, greus 75 € i molt greus 100 €.

Considerant allò que s'ha preceptuat en l'art. 131 de la Llei 30/92, 29 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, respecte al principi de proporcionalitat de les san-
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cions administratives i que les circumstàncies concurrents en aquest cas es considera que la in-
fracció hauria de ser qualificada com lleu. 

Considerant la competència atorgada a l'Alcaldia per l'article 21.1n) de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local i la seua delegació en la Junta de govern Local mitjan-
çant el  Decret  d'Alcaldia 1146/2016,  de 9  de juliol  i  d'acord amb el  que disposa el  Decret
229/2016, propose a la Junta de Govern Local l'adopció del següent

ACORD

Primer. Imposar una sanció de 30,00 € a S.J.J., per incomplir l'Ordenança de Mercat de venda
no sedentària, ”venda practicada per persona no autoritzada”. Infracció lleu.

Segon. La sanció haurà de fer-se efectiva utilitzant els mitjans legals establits que es contem-
plen en el document-abonaré que s'adjunta al present decret, abans de la finalització del termini
indicat en la seua capçalera.

Tercer. Donar compte al departament de Recaptació per als efectes oportuns.

Quart. Notificar als interessats la present resolució.

Davant de la falta d'observacions es considera aprovada la proposta per assentiment de la totali -
tat d'assistents.

12. Aprovació justificació subvenció 2016 Associació Cultural tambors i bombos

Vist l'informe de la Intervenció municipal 151-2017, amb el tenor literal següent:

"Informe d'Intervenció número 151-2017

Assumpte: Fiscalització de la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació Cultural Tambors
i Bombos Santíssim Crist de l'Agonia en l'exercici 2016 per import de 5.000 €.

Exercici: 2017.

1. FETS

Es presenta a fiscalització la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació Cultural Tambors
i Bombos Santíssim Crist de l'Agonia en l'exercici 2016 per import de 5.000 €.

2. FONAMENTS DE DRET
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a) Llei 39/2015 de procediment administratiu comú.

b) RDL 3-2011 (TRLCSP).

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 se-
güent:

En data 21 de desembre l'entitat beneficiària Associació Cultural Tambors i Bombos Santíssim
Crist de l'Agonia, aporta la justificació de la subvenció atorgada en l'exercici 2016. Es presenten
documents justificatius de la despesa objecte de subvenció consistint tots ells en factures.

Els documents són originals i s'aporta la memòria justificativa d’aquesta segons model annexat
al conveni de col·laboració. En aquest sentit queda acreditada la realització efectiva de la despe-
sa objecte de subvenció, motiu pel qual ha d'informar-se favorablement la justificació de la sub-
venció".

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

Primer. Donar per justificada la subvenció concedida en 2016 a l'Associació Cultural Tambors i
Bombos Santíssim Crist de l'Agonia per import de 5.000 €.

Davant de la falta d'observacions es considera aprovada la proposta per assentiment de la totali -
tat d'assistents.

13. Resolució expedient sancionador per infracció O.M. mercat.

Vista la proposta de resolució emesa per la instructora de l'expedient 5158/16 relatiu a infracció
de l'Ordenança de Mercat, titular H.R., incoat en compliment de la Resolució d'Alcaldia número
2.077 de data 6 d'octubre de 2016, en relació amb l'acta denúncia de la policia 1.388/16. 

Vist que no s'han presentat al·legacions en el termini establit.
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Considerant que els fets són constitutius d'una infracció, prevista en l'article 26.1q de l'Orde-
nança Reguladora de Mercat de venda no sedentària, que estableix la prohibició de circular o
estacionar el vehicle dins del mercat fora de l'horari permés.

Considerant que s'ha tramitat el corresponent procediment previst en la Llei 39/2015, d'1 d'octu-
bre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en l'ordenança regu-
ladora de mercat de venda no sedentària de l'Ajuntament de Moncofa.

Considerant la tipificació de les sancions en l'article 28 de l'ordenança reguladora del mercat de
venda no sedentària: infraccions lleus 30 €, greus 75 € i molt greus 100 €.

Considerant allò que s'ha preceptuat en l'art. 131 de la Llei 30/92 29 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, respecte al principi de proporcionalitat de les san-
cions administratives i que les circumstàncies concurrents en aquest cas es considera que la in-
fracció hauria de ser qualificada com lleu. 

Considerant la competència atorgada a l'Alcaldia per l'article 21.1n) de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local i la seua delegació en la Junta de govern Local mitjan-
çant el  Decret  d'Alcaldia 1.146/2016, de 9 de juliol  i  d'acord amb el que disposa el Decret
229/2016, propose a la Junta de Govern Local l'adopció del següent

ACORD:

Primer. Imposar una sanció de 30.00 € a H.R., per incomplir l'Ordenança de Mercat de venda
no sedentària, per circular o estacionar el vehicle dins del mercat fora de l'horari permés. Infrac-
ció lleu.

Segon. La sanció haurà de fer-se efectiva utilitzant els mitjans legals establits que es contem-
plen en el document-abonaré que s'adjunta al present decret, abans de la finalització del termini
indicat en la seua capçalera.

Tercer. Donar compte al departament de Recaptació per als efectes oportuns.

Quart. Notificar als interessats la present resolució.

Davant de la falta d'observacions es considera aprovada la proposta per assentiment de la totali -
tat d'assistents.

14. Resolució expedient sancionador per infracció O.M. sobre publicitat
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Vista l'acta-denúncia número 21 de data 5 de gener de 2017 de la Policia Local, en la qual es
denuncia The Weekend, per infringir l'Ordenança Municipal sobre Publicitat, article 3: “No es
permetran activitats publicitàries de qualsevol classe en els elements sustentats o recolzats en
arbres, fanals, semàfors i altres instal·lacions de servei públic, excepte l previst en l'ordenança.”

Vista la incoació de l'expedient sancionador número 37/2017 mitjançant un acord de la Junta de
Govern Local de data 27 de febrer de 2017 a The Weekend.

Vist l'escrit de registre d'entrada número 1922 de data 14 de març de 2017 per The Wekend, en
el qual es reconeix la responsabilitat dels fets i la voluntat de realitzar el pagament de la sanció
de forma voluntària, d'acord amb l'article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Considerant que els fets són constitutius d'infracció lleu, segons estableix l'Ordenança Regulado-
ra de publicitat, i que podran establir-se les següents quanties d'acord amb l'article 141 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que estableix les quanties se-
güents: infraccions lleus fins a 750 €, greus fins a 1.500 €, molt greus fins a 3.000 €. S'estima
en 50 euros l'import de la sanció. 

Considerant que s'ha tramitat el corresponent procediment previst en la Llei 39/2015, d'1 d'octu-
bre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en l'Ordenança So-
bre Publicitat de l'Ajuntament de Moncofa.

Considerant la competència atorgada a l'Alcaldia per l'article 21.1n) de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local i la seua delegació en la Junta de govern Local mitjan-
çant el  Decret  d'Alcaldia 1.146/2016, de 9 de juliol  i  d'acord amb el que disposa el Decret
229/2016, propose a la Junta de Govern Local l'adopció del següent

ACORD:

Primer. Imposar una sanció de 50,00 € a The Weekend, per incomplir l'Ordenança Municipal
sobre Publicitat i aplicar el 40% de reducció a la vista de la declaració del denunciat.

Segon. Aprovar la liquidació de la sanció imposada a The Weekend per import de 50 euros mi-
norat en la reducció del 40% que li resulta d'aplicació.

Tercer. La sanció haurà de fer-se efectiva en qualsevol de les entitats col·laboradores de l'Ajun-
tament de Moncofa, de conformitat amb la liquidació i carta de pagament annexes a la present
resolució i abans de la finalització del termini indicat en la seua capçalera.

Quart. Donar compte al departament de Recaptació per als efectes oportuns.
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Quint. Notificar als interessats la present resolució.

Davant de la falta d'observacions es considera aprovada la proposta per assentiment de la totali -
tat d'assistents.

15. Incoació expedient sancionar per infracció O.M. de tinença d'animals domèstics

Vist l'informe de la titular de l'àrea de Sancions d'Ordenances Municipals, de data 12 de maig de
2017 que es transcriu: 

“INFORME

Exp.: 1953/17

Assumpte: Sanció Ordenança Municipal de Tinença i Protecció d'Animals Domèstics.

FETS:

Vista l'acta denúncia núm. 439, de data 2 d'abril de 2017, per infracció a l'Ordenança Regulado-
ra de la Tinença i Protecció d'Animals de l'Ajuntament de Moncofa, per la circulació o permanèn-
cia de gossos en zones de bany.

Observacions: Els agents realitzant patrulla preventiva per passeig marítim observen un gos xi-
cotet d'uns 10 kg. aproximadament de color negre que es troba solt dins de la platja a l'altura
de Mare Nostrum núm. 85. Que els agents es dirigeixen a informar el Sr. L. de la normativa i
que se li denunciarà per ordenança municipal per portar el gos solt per l'interior de la zona de
platja. El ca pel qual es denuncia respon al nom de Vilma.

FONAMENT DE DRET:

Consultada l'Ordenança de tinença i protecció d'animals de l'Ajuntament de Moncofa.

Article 22. Seran infraccions lleus:

“Queda prohibida la circulació o permanència de gossos i altres animals en zones de bany de la
platja”.

TÍTOL XIII. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 61. Les infraccions a aquesta ordenança es classifiquen en lleu, greus i molt greus.
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Les lleus de 30 a 600 euros.

Les greus de 601 a 6.000 €

Les molt greus de 6.001 a 15.025.30 euros.

Considerant allò que s'ha preceptuat en l'art. 29 de la Llei 40/15, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic, respecte al principi de proporcionalitat de les sancions administratives i que les
circumstàncies concurrents en aquest cas es considera que la infracció hauria de ser qualificada
com a lleu. 

D'acord amb el que estableix l'article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Ad-
ministratiu Comú de les Administracions Públiques:

“1. Iniciat un procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seua responsabilitat, es podrà
resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que procedisca.

2. Quan la sanció tinga únicament caràcter pecuniari o bé càpia imposar una sanció pecuniària i
una altra de caràcter no pecuniari però s'ha justificat la improcedència de la segona, el paga-
ment voluntari pel presumpte responsable, en qualsevol moment anterior a la resolució, implica-
rà la terminació del procediment, excepte quant a la reposició de la situació alterada o a la de-
terminació de la indemnització pels danys i perjuís causats per la comissió de la infracció.

3. En ambdós casos, quan la sanció tinga únicament caràcter pecuniari, l'òrgan competent per a
resoldre el procediment aplicarà reduccions almenys del 20% sobre l'import de la sanció propo-
sada, i seran aquests acumulables entre si. Les esmentades reduccions hauran d'estar determi-
nades en la notificació d'iniciació del procediment i la seua efectivitat estarà condicionada al de-
sistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.

El percentatge de reducció previst en aquest apartat podrà ser incrementat reglamentàriament.”

CONCLUSIONS

Primer. Incoar expedient sancionador a nom d'E.L.G., per incomplir l'Ordenança Tinença d'Ani-
mals Domèstics. Podrà ser sancionat per una falta tipificada com a lleu, pels òrgans competents
en matèria de procediment sancionador.

Segon. Nomenar instructor/a secretari/a del procediment de conformitat amb l'article 64.2c, de
la 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
que podran ser recusats d'acord amb els articles de les 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de Règim Jurídic del Sector Públic.
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Tercer. Advertir que, d'acord en l'article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Ad-
ministratiu Comú de les Administracions Públiques, iniciat el procediment sancionador, si
l'infractor reconeix la seua responsabilitat es procedirà a la reducció de la sanció en
un 20%.

L'efectivitat d'aquesta reducció està condicionada al desistiment o renúncia de qualsevol acció o
recurs en via administrativa contra la sanció.

Quart. Advertir que, d'acord en l'article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Ad-
ministratiu Comú de les Administracions Públiques, iniciat el procediment sancionador, si
l'infractor indica que desitja procedir al pagament voluntari de la sanció de forma
immediata es procedirà a la reducció de la sanció en un 20%.

L'efectivitat d'aquesta reducció està condicionada al desistiment o renúncia de qualsevol acció o
recurs en via administrativa contra la sanció.

Ambdós reduccions són compatibles entre si.

Sisé. De conformitat amb l'art. 64.2f) en relació amb l'art. 76 i 77 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, proposar l'obertura d'un
termini de quinze dies, a comptar a partir de la recepció de la present resolució, per a aportar
les al·legacions, els documents o les informacions que estimen convenients els interessats en el
procediment.  En cas de no efectuar al·legacions en el termini previst sobre el contingut de
l'acord d'iniciació, aquest podrà ser considerat proposta de resolució quan continga un pronunci-
ament precís sobre la responsabilitat imputada.

Seté. Notificar la resolució als interessats en el procediment i indicar el següent en relació amb
la tramitació de l'expedient:

a. L'òrgan competent per a resoldre l'expedient és l'alcalde, segons el que disposa l'article
21-1, epígraf n, de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les bases de Règim Local,
per delegació en la Junta de govern Local mitjançant el Decret d'Alcaldia 1146/2016, de
9 de juliol. 

b. El presumpte infractor pot reconéixer voluntàriament la seua responsabilitat, i en aquest
cas es resoldrà el procediment amb la imposició de la sanció que procedisca o, quan
aquesta tinga caràcter pecuniari, el pagament voluntari, en qualsevol moment anterior a
la resolució, podrà implicar igualment la terminació del procediment, sense perjuí del
dret a interposar els recursos procedents. A més, si l'interessat desisteix o renúncia de
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció pot beneficiar-se de les re-
duccions previstes en els apartats tercer i quart (article 85 39/2015).

c. Els interessats tenen dret a conéixer l'estat de la tramitació del procediment i obtindre
còpia de documents; així com, amb anterioritat al tràmit d'audiència, a formular al·lega-
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cions i aportar els documents que estimen convenients, d'acord amb el que estableix
l'art. 64.2 f en relació amb l'art. 76 i 77 Llei 39/2015).

d. Si no s’efectuen al·legacions sobre el contingut de la Resolució aprovatòria de la iniciació
del procediment, en el termini previst de 15 dies, a comptar del següent al de la data de
recepció d'aquesta notificació, la “iniciació del procediment” podrà ser considerada “pro-
posta de resolució”, amb els efectes previstos en l'article 64.2 d) 39/2015 en relació amb
l'article 85 39/2015.

Als efectes del que preveu l'article 64.2d) i 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es considera la infracció com a LLEU. La
sanció s'estima en CENT euros i serà aquesta quantia a què li siga aplicable les reduccions pre-
vistes en l'article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, si l'infractor reconeix la seua responsabili -
tat i desitja procedir al pagament voluntari de la sanció de forma immediata.

La quantia abans indicada podrà ser objecte de concreció a l'alça o a la baixa durant la substan-
ciació del procediment i en els supòsits en què l'interessat no exercite les facultats previstes en
el paràgraf anterior.

Considerant la competència atorgada per l'article 21.1n) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases de Règim Local i la seua delegació en la Junta de govern Local mitjançant el Decret
d'Alcaldia 1146/2016, de 9 de juliol i d'acord amb el que disposa el Decret 229/2016, propose a
la junta de Govern Local l'adopció del següent

ACORD:

Primer. Incoar expedient sancionador a nom d'E.L.G., per incomplir l'Ordenança de Tinença
d'Animals Domèstics. Podrà ser sancionat per una falta tipificada com lleu, pels òrgans compe-
tents en matèria de procediment sancionador.

Segon. Anomenar instructora d'este expedient a Carmen Manuel LLopis, funcionària d'aquesta
corporació i secretari a Marc Colomer LLopis, secretari d'aquest Ajuntament, que podran ser re-
cusats d'acord amb els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.

Tercer. Advertir que, d'acord en l'article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, iniciat el procediment sancionador, si
l'infractor reconeix la seua responsabilitat es procedirà a la reducció de la sanció en
un 20%.

L'efectivitat d'aquesta reducció està condicionada al desistiment o renúncia de qualsevol acció o
recurs en via administrativa contra la sanció.
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Quart. Advertir que, d'acord en l'article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, iniciat el procediment sancionador, si
l'infractor indica que desitja procedir al pagament voluntari de la sanció de forma
immediata es procedirà a la reducció de la sanció en un 20%.

L'efectivitat d'aquesta reducció està condicionada al desistiment o renúncia de qualsevol acció o
recurs en via administrativa contra la sanció.

Ambdós reduccions són compatibles entre si.

Cinqué. De conformitat amb l'art. 64.2f) en relació amb l'art. 76 i 77 de Llei 39/2015, d'1 d'oc-
tubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, proposar l'obertura
d'un termini de quinze dies, a comptar a partir de la recepció de la present resolució, per a
aportar les al·legacions, documents o informacions que estimen convenients els interessats en el
procediment.  En cas de no efectuar al·legacions en el termini previst sobre el contingut de
l'acord d'iniciació, aquest podrà ser considerat proposta de resolució quan continga un pronunci-
ament precís sobre la responsabilitat imputada.

Sisé. Notificar la resolució als interessats en el procediment i indicar el següent en relació amb
la tramitació de l'expedient:

a) L'òrgan competent per a resoldre l'expedient és l'alcalde, segons el que disposa l'arti-
cle 21-1, epígraf n, de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les bases de Règim
Local, i  per delegació en la Junta de govern Local mitjançant el Decret d'Alcaldia
1.146/2016, de 9 de juliol.

b) El  presumpte infractor pot reconéixer voluntàriament la seua responsabilitat,  i  en
aquest cas es resoldrà el procediment amb la imposició de la sanció que procedisca,
o, quan aquesta tinga caràcter pecuniari, el pagament voluntari, en qualsevol mo-
ment anterior a la resolució, podrà implicar igualment la terminació del procediment,
sense perjuí del dret a interposar els recursos procedents. A més, si l'interessat de-
sisteix o renúncia a qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció pot
beneficiar-se de les reduccions previstes en els apartats tercer i quart (referència a
l'article 85 39/2015).

c) Els interessats tenen dret a conéixer l'estat de la tramitació del procediment i obtin-
dre’n còpia de documents; així com, amb anterioritat al tràmit d'audiència, a formular
al·legacions i aportar els documents que estimen convenients, d'acord amb el que
estableix el 64.2 f en relació amb l'art. 76 i 77 Llei 39/2015.

d) Si no efectuen al·legacions sobre el contingut de la Resolució aprovatòria de la inicia-
ció del procediment, en el termini previst de 15 dies, a comptar del següent al de la
data de recepció d'aquesta notificació, la “iniciació del procediment” podrà ser consi-
derada “proposta de resolució”, amb els efectes previstos en l'article 64.2 d) 39/2015
en relació amb l'article 85 39/2015.
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Davant de la falta d'observacions es considera aprovada la proposta per assentiment de la totali -
tat d'assistents.

16. Incoació expedient sancionar per infracció O.M. de tinença d'animals domèstics

Vist l'informe de la titular de l'àrea de Sancions d'Ordenances Municipals, de data 12 de maig de
2017 que es transcriu: 

“FETS:

Vista l'acta denúncia núm. 487 de data 11 d'abril de 2017 per infracció a l'Ordenança Regulado-
ra de la Tinença i Protecció d'Animals de l'Ajuntament de Moncofa, per no adoptar les mesures
oportunes per a impedir que els animals de companyia embruten les vies i espais públics.

Observacions: “S'observa la denunciada com abandona un excrement del seu animal en la via
pública sense tindre intenció d'arreplegar-lo. Se li informa verbalment que serà denunciada, i no
se li pot fer entrega de la còpia”.

FONAMENT DE DRET:

Consultada l'Ordenança de tinença i protecció d'animals de l'Ajuntament de Moncofa.

Article 64. Seran infraccions lleus:

“No adoptar les mesures oportunes per a impedir que els animals de companyia embruten les
vies o espais públics”.

TÍTOL XIII. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 61. Les infraccions a aquesta ordenança es classifiquen en lleu, greus i molt greus.

Les lleus de 30 a 600 euros.

Les greus de 601 a 6.000 €

Les molt greus de 6.001 a 15.025.30 euros.

Considerant allò que s'ha preceptuat en l'art. 29 de la Llei 40/15, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic, respecte al principi de proporcionalitat de les sancions administratives i que les
circumstàncies concurrents en aquest cas es considera que la infracció hauria de ser qualificada
com a lleu.
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D'acord amb el que estableix l'article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Ad-
ministratiu Comú de les Administracions Públiques:

“1. Iniciat un procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seua responsabilitat, es podrà
resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que procedisca.

2. Quan la sanció tinga únicament caràcter pecuniari o bé càpia imposar una sanció pecuniària i
una altra de caràcter no pecuniari però s'ha justificat la improcedència de la segona, el paga-
ment voluntari pel presumpte responsable, en qualsevol moment anterior a la resolució, implica-
rà la terminació del procediment, excepte quant a la reposició de la situació alterada o a la de-
terminació de la indemnització pels danys i perjuís causats per la comissió de la infracció.

3. En ambdós casos, quan la sanció tinga únicament caràcter pecuniari, l'òrgan competent per a
resoldre el procediment aplicarà reduccions, almenys, del 20% sobre l'import de la sanció pro-
posada, i són aquests acumulables entre si. Les esmentades reduccions hauran d'estar determi-
nades en la notificació d'iniciació del procediment i la seua efectivitat estarà condicionada al de-
sistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.

El percentatge de reducció previst en aquest apartat podrà ser incrementat reglamentàriament.”

CONCLUSIONS

Primer. Incoar expedient sancionador a nom de K.S., per incomplir l'Ordenança Tinença d'Ani-
mals Domèstics. Podrà ser sancionat per una falta tipificada com a lleu, pels òrgans competents
en matèria de procediment sancionador.

Segon. Nomenar instructor/a secretari/a del procediment de conformitat amb l'article 64.2c, de
la 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
que podran ser recusats d'acord amb els articles de les 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de Règim Jurídic del Sector Públic.

Tercer. Advertir que, d'acord en l'article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Ad-
ministratiu Comú de les Administracions Públiques, iniciat el procediment sancionador, si
l'infractor reconeix la seua responsabilitat es procedirà a la reducció de la sanció en
un 20%.

L'efectivitat d'aquesta reducció està condicionada al desistiment o renúncia de qualsevol acció o
recurs en via administrativa contra la sanció.

Quart. Advertir que, d'acord en l'article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Ad-
ministratiu Comú de les Administracions Públiques, iniciat el procediment sancionador, si
l'infractor indica que desitja procedir al pagament voluntari de la sanció de forma
immediata es procedirà a la reducció de la sanció en un 20%.
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L'efectivitat d'aquesta reducció està condicionada al desistiment o renúncia de qualsevol acció o
recurs en via administrativa contra la sanció.

Ambdós reduccions són compatibles entre si.

Sisé. De conformitat amb l'art. 64.2f) en relació amb l'art. 76 i 77 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, proposar l'obertura d'un
termini de quinze dies, a comptar a partir de la recepció de la present resolució, per a aportar
les al·legacions, documents o informacions que estimen convenients els interessats en el proce-
diment. En cas de no efectuar al·legacions en el termini previst sobre el contingut de l'acord
d'iniciació, aquest podrà ser considerat proposta de resolució quan continga un pronunciament
precís sobre la responsabilitat imputada.

Seté. Notificar la resolució als interessats en el procediment i indicar el següent en relació amb
la tramitació de l'expedient:

a. L'òrgan competent per a resoldre l'expedient és l'alcalde, segons el que disposa l'article
21-1, epígraf n, de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les bases de Règim Local,
per delegació en la Junta de govern Local mitjançant el Decret d'Alcaldia 1.146/2016, de
9 de juliol. 

b. El presumpte infractor pot reconéixer voluntàriament la seua responsabilitat, i en aquest
cas es resoldrà el procediment amb la imposició de la sanció que procedisca o, quan
aquesta tinga caràcter pecuniari, el pagament voluntari, en qualsevol moment anterior a
la resolució, podrà implicar igualment la terminació del procediment, sense perjuí del
dret a interposar els recursos procedents. A més, si l'interessat desisteix o renúncia de
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció pot beneficiar-se de les re-
duccions previstes en els apartats tercer i quart (article 85 39/2015).

c. Els interessats tenen dret a conéixer l'estat de la tramitació del procediment i obtindre’n
còpia de documents; així com, amb anterioritat al tràmit d'audiència, a formular al·lega-
cions i aportar els documents que estimen convenients, d'acord amb el que estableix
l'art. 64.2 f en relació amb l'art. 76 i 77 Llei 39/2015).

d. Si no s’efectuen al·legacions sobre el contingut de la Resolució aprovatòria de la iniciació
del procediment, en el termini previst de 15 dies, a comptar del següent al de la data de
recepció d'aquesta notificació, la “iniciació del procediment” podrà ser considerada “pro-
posta de resolució”, amb els efectes previstos en l'article 64.2 d) 39/2015 en relació amb
l'article 85 39/2015”.

Als efectes del que preveu l'article 64.2d) i 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es considera la infracció tipificada com
LLEU. La sanció s'estima en SIS-CENTS euros i serà aquesta quantia a què li siga aplicable les
reduccions previstes en l'article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, si l'infractor reconeix la
seua responsabilitat i desitja procedir al pagament voluntari de la sanció de forma immediata.
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La quantia abans indicada podrà ser objecte de concreció a l'alça o a la baixa durant la substan-
ciació del procediment i en els supòsits en què l'interessat no exercite les facultats previstes en
el paràgraf anterior.

Considerant la competència atorgada per l'article 21.1n) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases de Règim Local i la seua delegació en la Junta de govern Local mitjançant el Decret
d'Alcaldia 1.146/2016, de 9 de juliol i d'acord amb el que disposa el Decret 229/2016, propose a
la junta de Govern Local l'adopció del següent

ACORD:

Primer. Incoar expedient sancionador a nom de K.S., per incomplir l'Ordenança de Tinença
d'Animals Domèstics. Podrà ser sancionat per una falta tipificada com a lleu, pels òrgans compe-
tents en matèria de procediment sancionador.

Segon. Anomenar instructora d'aquest expedient a Carmen Manuel LLopis, funcionària d'aques-
ta corporació i secretari a Marc Colomer LLopis, secretari d'aquest Ajuntament, que podran ser
recusats d'acord amb els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.

Tercer. Advertir que, d'acord en l'article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, iniciat el procediment sancionador, si
l'infractor reconeix la seua responsabilitat es procedirà a la reducció de la sanció en
un 20%.

L'efectivitat d'aquesta reducció està condicionada al desistiment o renúncia de qualsevol acció o
recurs en via administrativa contra la sanció.

Quart. Advertir que, d'acord en l'article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, iniciat el procediment sancionador, si
l'infractor indica que desitja procedir al pagament voluntari de la sanció de forma
immediata es procedirà a la reducció de la sanció en un 20%.

L’efectivitat d’aquesta reducció està condicionada al desistiment o renúncia de qualsevol acció o
recurs en via administrativa contra la sanció.

Ambdues reduccions són compatibles entre si.

Cinqué. De conformitat amb l’art. 64.2f) en relació amb l'art. 76 i 77 de Llei 39/2015, d'1 d'oc-
tubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, proposar l'obertura
d'un termini de quinze dies, a comptar a partir de la recepció de la present resolució, per a
aportar les al·legacions, documents o informacions que estimen convenients els interessats en el
procediment.  En cas de no efectuar al·legacions en el termini previst sobre el contingut de
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l'acord d'iniciació, aquest podrà ser considerat proposta de resolució quan continga un pronunci-
ament precís sobre la responsabilitat imputada.

Sext. Notificar la resolució als interessats en el procediment i indicar el següent en relació amb
la tramitació de l'expedient:

a) L'òrgan competent per a resoldre l'expedient és l'alcalde, segons el que disposa l'article
21-1, epígraf n, de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les bases de Règim Local, i
per delegació en la Junta de govern Local mitjançant el Decret d'Alcaldia 1.146/2016, de
9 de juliol

b) El presumpte infractor pot reconéixer voluntàriament la seua responsabilitat, i en aquest
cas es resoldrà el procediment amb la imposició de la sanció que procedisca, o, quan
aquesta tinga caràcter pecuniari, el pagament voluntari, en qualsevol moment anterior a
la resolució, podrà implicar igualment la terminació del procediment, sense perjuí del
dret a interposar els recursos procedents. A més, si  l'interessat desistix o renúncia a
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció pot beneficiar-se de les re-
duccions previstes en els apartats tercer i quart (referència a l'article 85 39/2015).

c) Els interessats tenen dret a conéixer l'estat de la tramitació del procediment i obtindre’n
còpia de documents; així com, amb anterioritat al tràmit d'audiència, a formular al·lega-
cions i aportar els documents que estimen convenients, d'acord amb el que estableix el
64.2 f en relació amb l'art. 76 i 77 Llei 39/2015.

d) Si no s’efectuen al·legacions sobre el contingut de la Resolució aprovatòria de la iniciació
del procediment, en el termini previst de 15 dies, a comptar del següent al de la data de
recepció d'aquesta notificació, la “iniciació del procediment” podrà ser considerada “pro-
posta de resolució”, amb els efectes previstos en l'article 64.2 d) 39/2015 en relació amb
l'article 85 39/2015.

Davant de la falta d'observacions es considera aprovada la proposta per assentiment de la totali -
tat d'assistents.

17. Incoació expedient sancionar per infracció O.M. de tinença d'animals domèstics

Vist l'informe de la titular de l'àrea de Sancions d'Ordenances Municipals, de data 12 de maig de
2017 que es transcriu: 

“FETS:

Vista l'acta denúncia núm. 395 de data 21 de març de 2017 per infracció a l'Ordenança Regula -
dora de la Tinença i Protecció d'Animals de l'Ajuntament de Moncofa, per deixar solt un animal
potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per a evitar la seua escapada
o pèrdua.

FONAMENT DE DRET:
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Consultada l'Ordenança de tinença i protecció d'animals de l'Ajuntament de Moncofa.

Article 65. Seran infraccions greus:

“Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per a
evitar la seua escapada o pèrdua”.

TÍTOL XIII. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 61. Les infraccions a aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Les lleus de 30 a 600 euros.

Les greus de 601 a 6.000 €

Les molt greus de 6.001 a 15.025.30 euros.

Considerant allò que s'ha preceptuat en l'art. 29 de la Llei 40/15, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic, respecte al principi de proporcionalitat de les sancions administratives i que les
circumstàncies concurrents en aquest cas es considera que la infracció hauria de ser qualificada
com a greu.

D'acord amb el que estableix l'article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Ad-
ministratiu Comú de les Administracions Públiques:

“1. Iniciat un procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seua responsabilitat, es podrà
resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que procedisca.

2. Quan la sanció tinga únicament caràcter pecuniari o bé càpia imposar una sanció pecuniària i
una altra de caràcter no pecuniari però s'ha justificat la improcedència de la segona, el paga-
ment voluntari pel presumpte responsable, en qualsevol moment anterior a la resolució, implica-
rà la terminació del procediment, excepte quant a la reposició de la situació alterada o a la de-
terminació de la indemnització pels danys i perjuís causats per la comissió de la infracció.

3. En ambdós casos, quan la sanció tinga únicament caràcter pecuniari, l'òrgan competent per a
resoldre el procediment aplicarà reduccions, almenys, del 20% sobre l'import de la sanció pro-
posada, i seran aquests acumulables entre si. Les esmentades reduccions hauran d'estar deter-
minades en la notificació d'iniciació del procediment i la seua efectivitat estarà condicionada al
desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.

El percentatge de reducció previst en aquest apartat podrà ser incrementat reglamentàriament.”
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CONCLUSIONS

Primer. Incoar expedient sancionador a nom d'A.R.M., per incomplir l'Ordenança Tinença d'Ani-
mals Domèstics. Podrà ser sancionat per una falta tipificada com a greu, pels òrgans competents
en matèria de procediment sancionador.

Segon. Nomenar instructor/a secretari/a del procediment de conformitat amb l'article 64.2c, de
la 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
que podran ser recusats d'acord amb els articles de les 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de Règim Jurídic del Sector Públic.

Tercer. Advertir que, d'acord en l'article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Ad-
ministratiu Comú de les Administracions Públiques, iniciat el procediment sancionador, si
l'infractor reconeix la seua responsabilitat es procedirà a la reducció de la sanció en
un 20%.

L'efectivitat d'aquesta reducció està condicionada al desistiment o renúncia de qualsevol acció o
recurs en via administrativa contra la sanció.

Quart. Advertir que, d'acord amb l'article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, iniciat el procediment sancionador, si
l'infractor indica que desitja procedir al pagament voluntari de la sanció de forma
immediata es procedirà a la reducció de la sanció en un 20%.

L'efectivitat d'aquesta reducció està condicionada al desistiment o renúncia de qualsevol acció o
recurs en via administrativa contra la sanció.

Ambdós reduccions són compatibles entre si.

Sisé. De conformitat amb l'art. 64.2f) en relació amb l'art. 76 i 77 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, proposar l'obertura d'un
termini de quinze dies, a comptar a partir de la recepció de la present resolució, per a aportar
les al·legacions, documents o informacions que estimen convenients els interessats en el proce-
diment. En cas de no efectuar al·legacions en el termini previst sobre el contingut de l'acord
d'iniciació, aquest podrà ser considerat proposta de resolució quan continga un pronunciament
precís sobre la responsabilitat imputada.

Seté. Notificar la resolució als interessats en el procediment i indicar el següent en relació amb
la tramitació de l'expedient:

a. L'òrgan competent per a resoldre l'expedient és l'alcalde, segons el que disposa l'article
21-1, epígraf n, de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les bases de Règim Local,
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per delegació en la Junta de govern Local mitjançant el Decret d'Alcaldia 1.146/2016, de
9 de juliol. 

b. El presumpte infractor pot reconéixer voluntàriament la seua responsabilitat, i en aquest
cas es resoldrà el procediment amb la imposició de la sanció que procedisca o, quan
aquesta tinga caràcter pecuniari, el pagament voluntari, en qualsevol moment anterior a
la resolució, podrà implicar igualment la terminació del procediment, sense perjuí del
dret a interposar els recursos procedents. A més, si l'interessat desisteix o renúncia a
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció pot beneficiar-se de les re-
duccions previstes en els apartats tercer i quart (article 85 39/2015).

c. Els interessats tenen dret a conéixer l'estat de la tramitació del procediment i obtindre’n
còpia de documents; així com, amb anterioritat al tràmit d'audiència, a formular al·lega-
cions i aportar els documents que estimen convenients, d'acord amb el que estableix
l'art. 64.2 f en relació amb l'art. 76 i 77 Llei 39/2015).

d. Si no s’efectuen al·legacions sobre el contingut de la resolució aprovatòria de la iniciació
del procediment, en el termini previst de 15 dies, a comptar del següent al de la data de
recepció d'aquesta notificació, la “iniciació del procediment” podrà ser considerada “pro-
posta de resolució”, amb els efectes previstos en l'article 64.2 d) 39/2015 en relació amb
l'article 85 39/2015”.

Als efectes del que preveu l'article 64.2d) i 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es considera la infracció tipificada com a
GREU. La sanció s'estima en SIS-CENTS UN euros i serà aquesta quantia a què li siga aplicable
les reduccions previstes en l'article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, si l'infractor reconeix la
seua responsabilitat i desitja procedir al pagament voluntari de la sanció de forma immediata.

La quantia abans indicada podrà ser objecte de concreció a l'alça o a la baixa durant la substan-
ciació del procediment i en els supòsits en què l'interessat no exercite les facultats previstes en
el paràgraf anterior.

Considerant la competència atorgada per l'article 21.1n) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases de Règim Local i la seua delegació en la Junta de govern Local mitjançant el Decret
d'Alcaldia 1.146/2016, de 9 de juliol i d'acord amb el que disposa el Decret 229/2016, propose a
la junta de Govern Local l'adopció del següent

ACORD:

Primer. Incoar expedient sancionador a nom d'A.R.M., per incomplir l'Ordenança de Tinença
d'Animals Domèstics. Podrà ser sancionat per una falta tipificada com a greu, pels òrgans com-
petents en matèria de procediment sancionador.
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Segon. Nomenar instructora d'aquest expedient Carmen Manuel LLopis, funcionària d'aquesta
corporació i secretari Marc Palomero LLopis, secretari d'aquest Ajuntament, que podran ser re-
cusats d'acord amb els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.

Tercer. Advertir que, d'acord en l'article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, iniciat el procediment sancionador, si
l'infractor reconeix la seua responsabilitat es procedirà a la reducció de la sanció en
un 20%.

L'efectivitat d'aquesta reducció està condicionada al desistiment o renúncia de qualsevol acció o
recurs en via administrativa contra la sanció.

Quart. Advertir que, d'acord en l'article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, iniciat el procediment sancionador, si
l'infractor indica que desitja procedir al pagament voluntari de la sanció de forma
immediata es procedirà a la reducció de la sanció en un 20%.

L'efectivitat d'aquesta reducció està condicionada al desistiment o renúncia de qualsevol acció o
recurs en via administrativa contra la sanció.

Ambdós reduccions són compatibles entre si.

Cinqué. De conformitat amb l'art. 64.2f) en relació amb l'art. 76 i 77 de Llei 39/2015, d'1 d'oc-
tubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, proposar l'obertura
d'un termini de quinze dies, a comptar a partir de la recepció de la present resolució, per a
aportar les al·legacions, documents o informacions que estimen convenients els interessats en el
procediment.  En cas de no efectuar al·legacions en el termini previst sobre el contingut de
l'acord d'iniciació, aquest podrà ser considerat proposta de resolució quan continga un pronunci-
ament precís sobre la responsabilitat imputada.

Sext. Notificar la resolució als interessats en el procediment i indicar el següent en relació amb
la tramitació de l'expedient:

a) L'òrgan competent per a resoldre l'expedient és l'alcalde, segons el que disposa l'arti-
cule 21-1, epígraf n, de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les bases de Règim
Local, i  per delegació en la Junta de govern Local mitjançant el Decret d'Alcaldia
1.146/2016, de 9 de juliol.

b) El  presumpte infractor pot reconéixer voluntàriament la seua responsabilitat,  i  en
aquest cas es resoldrà el procediment amb la imposició de la sanció que procedisca
o, quan aquesta tinga caràcter pecuniari, el pagament voluntari, en qualsevol mo-
ment anterior a la resolució, podrà implicar igualment la terminació del procediment,
sense perjuí del dret a interposar els recursos procedents. A més, si l'interessat de-
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sisteix o renúncia a qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció pot
beneficiar-se de les reduccions previstes en els apartats tercer i quart (referència a
l'article 85 39/2015).

c) Els interessats tenen dret a conéixer l'estat de la tramitació del procediment i obtin-
dre’n còpia de documents; així com, amb anterioritat al tràmit d'audiència, a formular
al·legacions i aportar els documents que estimen convenients, d'acord amb el que
estableix el 64.2 f en relació amb l'art. 76 i 77 Llei 39/2015.

d) Si no s’efectuen al·legacions sobre el contingut de la Resolució aprovatòria de la inici-
ació del procediment, en el termini previst de 15 dies, a comptar del següent al de la
data de recepció d'aquesta notificació, la “iniciació del procediment” podrà ser consi-
derada “proposta de resolució”, amb els efectes previstos en l'article 64.2 d) 39/2015
en relació amb l'article 85 39/2015.

Davant de la falta d'observacions es considera aprovada la proposta per assentiment de la totali -
tat d'assistents.

18. Proposta de sol·licitud de subvenció per a l'assignació de desfibril·ladors externs
semiautomàtics a favor de les entitats locals

Vistes les bases reguladores de la subvenció en espècie a les corporacions locals de la província
de Castelló per a l'assignació de desfibril·ladors externs semiautomàtics, bases publicades en el
BOP núm. 56 de data 11 de maig de 2017.

Vist l'extracte de l'acord de la Diputació publicat en el BOP número 57 de data 13 de maig de
2017. 

Vista la memòria tècnica relativa a les necessitats i als recursos actualment disponibles en el
municipi en matèria de cardioprotecció. 

Vist el certificat d'informe de crèdit emés per Intervenció.

Vist que el termini per a presentar la sol·licitud de subvenció acaba el dia 2 de juny de 2017.

Considerant la competència atribuïda a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret de l'Alcal-
dia número 1.146/2015, 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.

PROPOSE:

Primer. Sol·licitar subvenció per a l'assignació de desfibril·ladors externs semiautomàtics, a la
Diputació Provincial de Castelló.
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Segon. Facultar l'Alcaldia per a realitzar tots els tràmits relatius a la sol·licitud de subvenció.

Davant de la falta d'observacions es considera aprovada la proposta per assentiment de la totali -
tat d'assistents.

19. Proposta de sol·licitud de la subvenció de millora i competitivitat dels recursos i
destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana

Vista les bases reguladores de l'Agència Valenciana de Turisme dirigides a la millora i la compe-
titivitat dels  recursos i  destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana publicades en el
DOCV núm. 8.032 de data 4 de maig de 2017.

Vist l'extracte de la Resolució de l'Agència Valenciana de Turisme, publicat en el DOCV número
8.032 de data 4 de maig de 2017. 

Vist el certificat d'informe de crèdit emés per Intervenció.

Vist que el termini per a presentar la sol·licitud de subvenció acaba el dia 24 de maig de 2017.

Considerant la competència atribuïda a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret de l'Alcal-
dia número 1.146/2015, 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.

PROPOSE:

Primer. Sol·licitar subvenció per a la millora i la competitivitat dels recursos i destinacions turís-
tiques de la Comunitat Valenciana, a l'Agència Valenciana de Turisme.

Segon. Facultar l'Alcaldia per a realitzar tots els tràmits relatius a la sol·licitud de subvenció.

Davant de la falta d'observacions es considera aprovada la proposta per assentiment de la totali -
tat d'assistents.

20. Despatx extraordinari

En aquest punt no hi ha assumptes per a tractar.

B) Control dels òrgans de govern
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21. Dació de compte de la sentència 123/2017, de data 19-04-2017, dictada pel
jutjat CA 2 de Castelló

El secretari dóna compte de la Sentència 123/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Castelló, de data 19 d'abril de 2017, dictada en el Procediment Abreviat 00016/2016, per la qual
s'estima el recurs contenciós administratiu interposat per J.G.L., contra la desestimació presumpta
de la reclamació de responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de Moncofa de data 8 de maig de
2015 per import de 9.440 euros i contra la resolució expressa de la referida reclamació per mitjà
del Decret d'Alcaldia número 155/2016, de 3 de febrer de 2016, per la qual s'acordava desestimar
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada.

A la vista d’aquesta, la Junta de Govern acorda per assentiment:

Primer. Acusar rebut de l'esmentada resolució registrada d'entrada el dia 24/04/2017 amb el nú-
mero 3304.

Segon. Traslladar-la al Departament d'Intervenció per a la seua execució.

Tercer. Comunicar ambdós acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló.

Davant de la falta d'observacions es considera adoptat l'acord per assentiment de la totalitat
d'assistents

C) 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.

(Document firmat electrònicament al marge)
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