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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número de la sessió: 5
Data: 13 de febrer de 2017
Horari: 13.00 a 13.30
Caràcter: ordinari
Lloc: despatx de l’Alcaldia

Assistents:

1. Wenceslao Alós Valls, alcalde president (Grup Popular)
2. José Mª Andrés Alós, primer tinent d’alcalde (Grup Popular)
3. Pedro Sales Peixó, segon tinent d’alcalde (Grup Popular)
4. Mª Teresa Alemany Ríos, regidora (Grup Popular)

No assisteix i excusa l’absència:
Rocío Martínez Casado, regidora (Grup Popular)

Secretari:
Marc Palomero Llopis

Ordre del dia:

1. Part resolutòria

1.1 Aprovació de l’acta de la sessió anterior

De  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  91.1  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, l’alcalde de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), pregunta als membres de
la Junta si desitgen formular alguna observació a l’acta de la sessió ordinària del dia 30 de gener
de 2017 que se’ls ha distribuït amb la convocatòria. 

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

1.2. PROPOSTA RELATIVA A LA  INFRACCIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL DE MERCAT
EXP. 504/2017

Vist l’informe de la titular de l’àrea de Sancions d’Ordenances Municipals, de data 27 de gener
de 2017 que es transcriu: 
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“INFORME

Exp.: 504 /2017
Assumpte: Infracció ordenança de mercat

RELACIÓ DE FETS:

Vista l'acta denúncia número 1598, de data 12 de novembre de 2016, de la Policia Local,  en la
que es denuncia N.R., per infringir l'Ordenança municipal de mercat de venda no sedentària art.
26. 2:  ”la venda practicada per  persona no autoritzada o per comerciants no inscrits  en el
Registre General de Comerciants i de Comerços”. Exerceix la venda M.A.

FONAMENTS DE DRET

L'Ordenança reguladora del mercat de venda no sedentària estableix:

“Article 26.2:
La venda practicada per persona no autoritzada o per comerciants no inscrits en el Registre
General de Comerciants i de Comerços”.

Article 27:
Les infraccions poden qualificar-se com lleus, greus i molt greus.

Article 28:
Tipificació de les sancions: lleus 30 €, greus 75 € i molt greus 100 €”.

Considerant el 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
Administratiu 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
pagament voluntari pel presumpte responsable, en qualsevol moment anterior a la resolució,
implicarà la terminació del procediment, excepte quant a la reposició de la situació alterada o a
la determinació de la indemnització pels danys i perjuís causats per la comissió de la infracció.
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3. En ambdós casos, quan la sanció tinga únicament caràcter pecuniari, l'òrgan competent per a
resoldre  el  procediment  aplicarà  reduccions  del  20%,  almenys,  sobre  l'import  de  la  sanció
proposada, i  seran aquests acumulables entre si.  Les esmentades reduccions hauran d'estar
determinades  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.”

CONCLUSIONS

Primer.  Incoar expedient sancionador a nom de N.R., per incomplir l'Ordenança de mercat.
Podrà ser sancionat per una falta tipificada com a lleu, greu o molt 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 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 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.

Cinqué. Si és el cas les mesures provisionals.

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 (període de prova per un termini no superior a trenta dies ni inferior a
deu), 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
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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.
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  renuncia  de  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 obtindre 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 l'art. 3 del citat Reial
Decret 1398/1993 (64.2 f) en relació amb l'art. 76 i 77 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  “proposta  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 greu (lleu,
greu o molt greu). La sanció s'estima en 30 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
substanciació del  procediment  i  en els  supòsits  en què l'interessat  no exercite les facultats
previstes en el paràgraf anterior.

Vista  la  proposta,  el  secretari  adverteix  que  en  la  proposta  hi  ha  referències  a  normativa
derogada, així com errors en la determinació de l'òrgan com a competent per a resoldre i de la
ponderació de la necessitat d'adoptar o no mesures provisionals.

D'acord amb el que exposa l'alcalde proposa la modificació de la proposta en el sentit anunciant
quedant l'acord de la manera següent.
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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:

Primer.  Incoar expedient sancionador a nom de N.R., per incomplir l'Ordenança de Mercat.
Podrà ser sancionat per una falta tipificada com a lleu, greu o molt greu pels òrgans competents
en matèria de procediment sancionador.

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
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 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 reconeix la seua responsabilitat es procedirà a la reducció de la sanció en un 20%.

L'efectivitat d'esta 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'esta 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'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 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 pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
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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 la Junta de govern Local d'acord amb el
Decret  d'Alcaldia  1146/2016,  de  9  de  juliol  i  d'acord  amb el  que  disposa  el  Decret
229/2016.

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 renuncia de
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 obtindre
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 l'art. 3 del citat Reial Decret 1398/1993 (64.2 f) en relació amb l'art. 76 i 77
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
“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 esmenada per
assentiment de la totalitat d'assistents. 

1.3. PROPOSTA RELATIVA A INFRACCIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL EXP. 509/2017

Vist l'informe de la titular de l'àrea de Sancions d'Ordenances Municipals, de data  27 de gener
de 2017, que es transcriu: 

“INFORME

Exp.: 509 /2017
Assumpte: Infracció ordenança convivència ciutadana

RELACIÓ DE FETS

Vista l'acta número 1446 de data 11 d'octubre de 2016 de la Policia Local, en què es denuncia
A.R.B. en representació de la penya L’Asgarró, per infringir l'art. 17.a de l'Ordenança municipal
de convivència ciutadana que estableix la prohibició de “Produir sorolls tant per veus com per
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elements mecànics, electrònics o d'un altre ordre, en edificis particulars destinats a vivenda o
residència dins de nucli urbà.”

“Observacions:  Que  sobre  les  03.03  hores  segons  novetat  9256/2016  es  rep  telefonada
informant de molèsties veïnals per excessiu volum de música provinent de la penya l'Asgarró
sítia al final del c/ Cervantes, i són informats de l'ordenança respecte a molèsties referents a
l'article 16, punt de l'Ordenança de convivència ciutadana en relació a horari, permisos, etc. Que
sobre les 04.32 hores segons novetat  9257/2016 es torna a rebre telefonada novament de
molèsties  veïnals  per  música  alta  al  final  del  c/  Cervantes  de  la  penya  l'Asgarró  i  són  les
molèsties provinents d'altaveus ubicats dins del casal amb motiu de les festes de Sant Antoni
que es  verifica l'excessiu  volum. S'informa totes  les  pertanyents  de la  penya L'Asgarró que
s'anava  a  formular  denúncia  per  l'Ordenança  de  convivència  ciutadana  a  través  de  la
responsable d’aquesta, i queden assabentades.”

FONAMENTS DE DRET

L'Ordenança reguladora de la convivència ciutadana estableix:

TÍTOL III CONDUCTA CIUTADANA

Article 16:
La conducta dels habitants de Moncofa, a fi de garantir la normal convivència ciutadana, ha de
tindre com a límits no sols el trencament de les normes jurídiques sinó també la pertorbació o el
perill  greu de pertorbació de la tranquil·litat, seguretat, salubritat i normal convivència de la
població. 

Article 17:
Els sorolls, tant si són produïts per veus com per elements mecànics, electrònics o d'un altre
ordre, hauran d'atindre's les següents normes.
A) En edificis particulars destinats a vivenda o residència dins del nucli urbà: 
a) no hauran de transcendir a la via pública ni a la comunitat veïnal, especialment durant les
hores de descans nocturn.

TÍTOL VI RÈGIM DISCIPLINARI I SANCIONADOR

Article 85:
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.  Les  dites  propostes  seran  estudiades  per  Comissió  de
Govern i podran establir-se les següents quanties segons el 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.”
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Considerant el 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 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
Administratiu 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
pagament voluntari pel presumpte responsable, en qualsevol moment anterior a la resolució,
implicarà la terminació del procediment, excepte quant a la reposició de la situació alterada o a
la determinació 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  del  20%,  almenys,  sobre  l'import  de  la  sanció
proposada, i  seran aquests acumulables entre si.  Les esmentades reduccions hauran d'estar
determinades  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.”

CONCLUSIONS

Primer.   Incoar  expedient  sancionador  a  nom  d'A.R.B.  (penya  L’Asgarró),  per  incomplir
l'Ordenança convivència ciutadana que podrà ser sancionat per una falta tipificada com a lleu,
greu o molt 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 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.

Tercer. 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 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. Si és el cas les mesures provisionals.

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 (període de prova per un termini no superior a trenta dies ni inferior a
deu), 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 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.

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 renuncia 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 (referència a 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-
cions i aportar els documents que estimen convenients, d'acord amb el que estableix
l'art. 3 del citat Reial Decret 1398/1993 (64.2 f) en relació amb l'art. 76 i 77 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.”
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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 greu (lleu,
greu o molt  greu).  La sanció s'estima en 15.03 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
substanciació del  procediment  i  en els  supòsits  en què l'interessat  no exercite les facultats
previstes en el paràgraf anterior.

Vista  la  proposta,  el  secretari  adverteix  que  en  la  proposta  hi  ha  referències  a  normativa
derogada, així com a errors en la determinació de l'òrgan com competent per a resoldre i de la
ponderació de la necessitat d'adoptar o no mesures provisionals.

D'acord amb el que exposa l'alcalde proposa la modificació de la proposta en el sentit anunciat i
queda l'acord de la manera següent.

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:

Primer. Incoar  expedient  sancionador  a  nom  d'A.R.B.,  per  incomplir  l'Ordenança  de
convivència ciutadana. Podrà ser sancionat per una falta tipificada com a lleu, greu o molt greu
pels òrgans competents en matèria de procediment sancionador.

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
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.
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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'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 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 pronunciament 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 la Junta de Govern Local d'acord amb el
Decret  d'Alcaldia  1146/2016,  de  9  de  juliol  i  d'acord  amb el  que  disposa  el  Decret
229/2016.

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 renuncia 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 (referència a l'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-
cions i aportar els documents que estimen convenients, d'acord amb el que estableix
l'art. 3 del citat Reial Decret 1398/1993 (64.2 f) en relació amb l'art. 76 i 77 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 esmenada per
assentiment de la totalitat d'assistents. 
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1.4. PROPOSTA RELATIVA A INFRACCIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL D'EXP. 
5.303/2017.

Vist l'informe de la titular de l'àrea de Sancions d'Ordenances Municipals, de data 30 de gener
de 2017, que es transcriu: 

“INFORME

Exp.: 5.303 /2016
Assumpte: Infracció ordenança convivència ciutadana

RELACIÓ DE FETS

Vista l'acta número 1445 de data 10 d'octubre de 2016 de la Policia Local, en què es denuncia
D.G.M., per infringir l'art. 17.a de l'Ordenança municipal de convivència ciutadana que estableix
la prohibició de “Produir sorolls tant per veus com per elements mecànics, electrònics o d'un al-
tre ordre, en edificis particulars destinats a vivenda o residència dins de nucli urbà.”

“Observacions: rebuda queixa veïnal per mitjà de telefonada amb motiu del soroll excessiu que
desprenen uns altaveus ubicats dins d'un casal, amb motiu de les festes de Sant Antoni, es per-
sona la patrulla i verifica que la música era excessiva, insuportable i era impossible entaular una
conversa fora del casal. Se li informa.”

FONAMENTS DE DRET

L'Ordenança reguladora de la convivència ciutadana estableix:

TÍTOL III CONDUCTA CIUTADANA

Article 16:
La conducta dels habitants de Moncofa, a fi de garantir la normal convivència ciutadana, ha de
tindre com a límits no sols el trencament de les normes jurídiques sinó també la pertorbació o el
perill greu de pertorbació de la tranquil·litat, seguretat, salubritat i normal convivència de la po-
blació. 

Article 17:
Els sorolls, tant si són produïts per veus com per elements mecànics, electrònics o d'un altre
orde, hauran d'atindre's a les següents normes.
A) En edificis particulars destinats a vivenda o residència dins del nucli urbà: 
a) no hauran de transcendir a la via pública ni a la comunitat veïnal, especialment durant les ho-
res de descans nocturn.
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TÍTOL VI RÈGIM DISCIPLINARI I SANCIONADOR

Article 85:
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. Les dites propostes seran estudiades per Comissió de Go-
vern i podran establir-se les següents quanties segons el caràcter de la infracció: lleu: fins a
15.03 €, greu: fins a 90.15 € i molt greu: fins a 150.25 €; es podran establir sancions intermèdi-
es.”

Considerant el 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 les cir-
cumstàncies concurrents en aquest cas es considera que la infracció hauria de ser qualificada
com 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 del 20%, almenys, 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.”

CONCLUSIONS

Primer.  Incoar expedient sancionador a nom de D.G.M, per incomplir l'Ordenança convivència
ciutadana que podrà ser sancionat per una falta tipificada com a lleu, greu o molt greu pels òr-
gans 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 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 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.

Cinqué. Si és el cas les mesures provisionals.

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 (període de prova per un termini no superior a trenta dies ni inferior a
deu), 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 po-
drà ser considerat proposta de resolució quan continga un pronunciament precís sobre la res-
ponsabilitat 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.

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 renuncia 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 (referència a 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. 3 del citat Reial Decret 1398/1993 (64.2 f) en relació amb l'art. 76 i 77 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 greu (lleu,
greu o molt greu). La sanció s'estima en 15.03 euros i serà aquesta quantia a què li siga aplica-
ble 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.

Vista  la  proposta,  el  secretari  adverteix  que  en  la  proposta  hi  ha  referències  a  normativa
derogada, així com errors en la determinació de l'òrgan com competent per a resoldre i de la
ponderació de la necessitat d'adoptar o no mesures provisionals.

D'acord amb el que exposa l'alcalde proposa la modificació de la proposta en el sentit anunciat i
queda l'acord de la manera següent.

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. Incoar expedient sancionador a nom de D.G.M., per incomplir l'Ordenança de convivèn-
cia ciutadana. Podrà ser sancionat per una falta tipificada com a lleu, greu o molt greu pels òr-
gans competents en matèria de procediment sancionador.

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
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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.

Quint. De conformitat amb l'art. 64.2f) en relació amb l'art. 76 i 77 de Llei 39/2015, d'1 d'octu-
bre, 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 la Junta de Govern Local d'acord amb el
Decret  d'Alcaldia  1.146/2016,  de 9  de juliol  i  d'acord amb el  que disposa el  Decret
229/2016.

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
esta 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 renuncia de qualse-
vol acció o recurs en via administrativa contra la sanció pot beneficiar-se de les reducci-
ons 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
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. 3 del citat Reial Decret 1398/1993 (64.2 f) en relació amb l'art. 76 i 77 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
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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 esmenada per
assentiment de la totalitat d'assistents. 

1.5. PROPOSTA RELATIVA A LA INFRACCIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL DE MERCAT 
EXP. 6.430/2016

Vist l'informe de la titular de l'àrea de Sancions d'Ordenances Municipals, de data 27 de gener
de 2017 que es transcriu: 

“INFORME

Exp. : 6.430 /2016
Assumpte: Infracció ordenança de mercat

RELACIÓ DE FETS:

Vista l'acta denúncia número 1.334 de data 17 de setembre de 2016 de la Policia Local, en què
es denuncia J.A.A.P., per infringir l'Ordenança Municipal de Mercat de venda no sedentària art.
26. 2 ”la venda practicada per persona no autoritzada o per comerciants no inscrits en el Regis -
tre General de Comerciants i de Comerços”. Exerceix la venda A.A.S.

FONAMENTS DE DRET

L'Ordenança reguladora del mercat de venda no sedentària estableix:

“Article 26.2:
La venda practicada per persona no autoritzada o per comerciants no inscrits en el Registre Ge-
neral de Comerciants i de Comerços”.

Article 27:
Les infraccions poden qualificar-se com a lleus, greus i molt greus.

Article 28:
Tipificació de les sancions: lleus 30 €, greus 75 € i molt greus 100 €”.

Considerant el 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
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les circumstàncies concurrents en aquest cas es considera que la infracció hauria de ser qualifi -
cada 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 del 20%, almenys, 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 J.A.A.P., per incomplir l'Ordenança de mercat.
Podrà ser sancionat per una falta tipificada com a lleu, greu o molt 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 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%.
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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.

Cinqué. Si és el cas les mesures provisionals.

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 (període de prova per un termini no superior a trenta dies ni inferior a
deu), 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 po-
drà ser considerat proposta de resolució quan continga un pronunciament precís sobre la res-
ponsabilitat 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.

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
esta 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 renuncia de qualse-
vol acció o recurs en via administrativa contra la sanció pot beneficiar-se de les reducci-
ons 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
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. 3 del citat Reial Decret 1398/1993 (64.2 f) en relació amb l'art. 76 i 77 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 greu (lleu,
greu o molt greu). La sanció s'estima en 30 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
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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.

Vista  la  proposta,  el  secretari  adverteix  que  en  la  proposta  hi  ha  referències  a  normativa
derogada, així com errors en la determinació de l'òrgan com competent per a resoldre i de la
ponderació de la necessitat d'adoptar o no mesures provisionals.

D'acord amb el que exposa l'alcalde proposa la modificació de la proposta en el sentit anunciat
quedant l'acord de la manera següent.

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 un 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 J.A.A.P., per incomplir l'Ordenança de mercat.
Podrà ser sancionat per una falta tipificada com a lleu, greu o molt greu pels òrgans competents
en matèria de procediment sancionador.

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
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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 la Junta de Govern Local d'acord amb el
Decret  d'Alcaldia  1.146/2016,  de 9  de juliol  i  d'acord amb el  que disposa el  Decret
229/2016.

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
esta 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 renuncia de qualse-
vol acció o recurs en via administrativa contra la sanció pot beneficiar-se de les reducci-
ons 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
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. 3 del citat Reial Decret 1398/1993 (64.2 f) en relació amb l'art. 76 i 77 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 esmenada per
assentiment de la totalitat d'assistents. 

1.6. PROPOSTA RELATIVA A LA INFRACCIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL DE  MERCAT 
EXP.5704 /2016

Vist l'informe de la titular de l'àrea de Sancions d'Ordenances Municipals, de data 27 de gener
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de 2017 que es transcriu: 

“INFORME

Exp.: 5.704 /2016
Assumpte: Infracció ordenança de mercat

RELACIÓ DE FETS:

Vista l'acta denúncia número 1.563 de data 5 de novembre de 2016 de la Policia Local, en què
es denuncia M.I.L., per infringir l'Ordenança municipal de mercat de venda no sedentària, art.
26. 2 ”la venda practicada per persona no autoritzada o per comerciants no inscrits en el Regis -
tre General de Comerciants i de Comerços”. Exerceix la venda D.I.M.

FONAMENTS DE DRET

L'Ordenança reguladora del mercat de venda no sedentària estableix:

“Article 26.2:
La venda practicada per persona no autoritzada o per comerciants no inscrits en el Registre Ge-
neral de Comerciants i de Comerços”.

Article 27:
Les infraccions poden qualificar-se com a lleus, greus i molt greus.

Article 28:
Tipificació de les sancions: lleus 30 €, greus 75 € i molt greus 100 €”.

Considerant el 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 qualifi -
cada 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.
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3. En ambdós casos, quan la sanció tinga únicament caràcter pecuniari, l'òrgan competent per a
resoldre el procediment aplicarà reduccions del 20%, almenys, 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 M.I.L., per incomplir l'Ordenança de mercat. Po-
drà ser sancionat per una falta tipificada com a lleu, greu o molt 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 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. Si és el cas les mesures provisionals.

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 (període de prova per un termini no superior a trenta dies ni inferior a
deu), 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
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no efectuar al·legacions en el termini previst sobre el contingut de l'acord d'iniciació, aquest po-
drà ser considerat proposta de resolució quan continga un pronunciament precís sobre la res-
ponsabilitat 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.

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 renuncia 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 (referència a l'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-
cions i aportar els documents que estimen convenients, d'acord amb el que estableix
l'art. 3 del citat Reial Decret 1398/1993 (64.2 f) en relació amb l'art. 76 i 77 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 greu (lleu,
greu o molt greu). La sanció s'estima en 30 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.

Vista la proposta, el secretari adverteix que en la proposta hi ha referències a normativa deroga-
da, així com errors en la determinació de l'òrgan com competent per a resoldre i de la pondera-
ció de la necessitat d'adoptar o no mesures provisionals.

D'acord amb el que exposa l'alcalde proposa la modificació de la proposta en el sentit anunciat i
queda l'acord de la manera següent.
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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.  Incoar expedient sancionador a nom de M.I.L., per incomplir l'Ordenança de mercat.
Podrà ser sancionat per una falta tipificada com a lleu, greu o molt greu pels òrgans competents
en matèria de procediment sancionador.

Segon. Nomenar instructora d'aquest expedient Carmen Manuel LLopis, funcionària d'aquesta
corporació i secretari a 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 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 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.

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  

             

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

e) L'òrgan competent per a resoldre l'expedient és la Junta de Govern Local d'acord amb el
Decret  d'Alcaldia  1.146/2016,  de 9  de juliol  i  d'acord amb el  que disposa el  Decret
229/2016.

f) 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
esta 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 renuncia de qualse-
vol acció o recurs en via administrativa contra la sanció pot beneficiar-se de les reducci-
ons previstes en els apartats tercer i quart (referència a l'article 85 39/2015).

g) 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-
cions i aportar els documents que estimen convenients, d'acord amb el que estableix
l'art. 3 del citat Reial Decret 1398/1993 (64.2 f) en relació amb l'art. 76 i 77 39/2015).

h) 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 esmenada per
assentiment de la totalitat d'assistents. 

1.7. PROPOSTA RELATIVA A LA INFRACCIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL DE MERCAT 
EXP.6.428 /2016

Vist l'informe de la titular de l'àrea de Sancions d'Ordenances Municipals, de data 27 de gener
de 2017 que es transcriu: 

“INFORME

Exp.: 6.426 /2016
Assumpte: Infracció ordenança de mercat

RELACIÓ DE FETS:

Vista l'acta denúncia número 1.222 de data 27 d'agost de 2016 de la Policia Local, en què es de-
nuncia M.J.J., per infringir l'Ordenança municipal de mercat de venda no sedentària, art. 26. 2
”la venda practicada per persona no autoritzada o per comerciants no inscrits en el Registre Ge-
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neral de Comerciants i de Comerços”. Exerceix la venda M.I.J.J.

FONAMENTS DE DRET

L'Ordenança reguladora del mercat de venda no sedentària estableix:

“Article 26.2:
La venda practicada per persona no autoritzada o per comerciants no inscrits en el Registre Ge-
neral de Comerciants i de Comerços”.

Article 27:
Les infraccions poden qualificar-se com a lleus, greus i molt greus.

Article 28:
Tipificació de les sancions: lleus 30 €, greus 75 € i molt greus 100 €”.

Considerant el 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 les cir-
cumstàncies 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 del 20%, almenys, 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 M.J.J., per incomplir l'Ordenança de mercat. Po-
drà ser sancionat per una falta tipificada com a lleu, greu o molt greu pels òrgans competents
en matèria de procediment sancionador.
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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
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.

Quint. Si és el cas les mesures provisionals.

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 (període de prova per un termini no superior a trenta dies ni inferior a
deu), 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 po-
drà ser considerat proposta de resolució quan continga un pronunciament precís sobre la res-
ponsabilitat imputada.

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

e) 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.

f) 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
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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 renuncia 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 (referència a l'article 85 39/2015).

g) 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-
cions i aportar els documents que estimen convenients, d'acord amb el que estableix
l'art. 3 del citat Reial Decret 1398/1993 (64.2 f) en relació amb l'art. 76 i 77 39/2015).

h) 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 greu (lleu,
greu o molt greu). La sanció s'estima en 30 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.

Vista la proposta, el secretari adverteix que en la proposta hi ha referències a normativa deroga-
da, així com errors en la determinació de l'òrgan com competent per a resoldre i de la pondera-
ció de la necessitat d'adoptar o no mesures provisionals.

D'acord amb el que exposa l'alcalde proposa la modificació de la proposta en el sentit anunciat i
queda l'acord de la manera següent.

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.  Incoar expedient sancionador a nom de M.J.J., per incomplir l'Ordenança de mercat.
Podrà ser sancionat per una falta tipificada com a lleu, greu o molt greu pels òrgans competents
en matèria de procediment sancionador.

Segon. Nomenar instructora d'aquest expedient Carmen Manuel LLopis, funcionària d'aquesta
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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.

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

i) L'òrgan competent per a resoldre l'expedient és la Junta de Govern Local d'acord amb el
Decret  d'Alcaldia  1.146/2016,  de 9  de juliol  i  d'acord amb el  que disposa el  Decret
229/2016.

j) 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
esta 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 renuncia de qualse-
vol acció o recurs en via administrativa contra la sanció pot beneficiar-se de les reducci-
ons previstes en els apartats tercer i quart (referència a l'article 85 39/2015).
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k) 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-
cions i aportar els documents que estimen convenients, d'acord amb el que estableix
l'art. 3 del citat Reial Decret 1398/1993 (64.2 f) en relació amb l'art. 76 i 77 39/2015).

l) 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 esmenada per
assentiment de la totalitat d'assistents. 

1.8. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL PLA NORMATIU ANUAL 2017

Vist l’informe de Secretaria de 8 de febrer de 2017 i que consta a l’expedient d’aprovació del pla
normatiu 907/2017.

Tenint en compte la necessitat de donar la publicitat oportuna a les iniciatives normatives de
l’Administració pública per tal de fomentar la participació ciutadana en el procediment d’elabora-
ció de les normes així com per tal de tindre el màxim respecte al principi de seguretat jurídica
recollit a la Constitució espanyola de 1978.

Vista l’obligació de totes les administracions públiques d’elaborar el pla normatiu anual així com
de donar-li l’oportuna publicitat a través del portal de la transparència d’acord amb el que dispo-
sa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Pú-
bliques.

Durant la sessió l’alcalde considera adient incloure la imposició de l’Ordenança municipal sobre
columbicultura. És per això que proposa l’esmena de la proposta per tal d’incloure aquesta orde-
nança entre les proposades per a la imposició durant l’exercici 2017.

Atenent la competència residual de l’Alcaldia regulada a l’article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i considerant que aquesta es troba delegada a
la Junta de Govern Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia 229-2016, de 10 de febrer, propose a
la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. L’aprovació del pla normatiu que a continuació es transcriu.

Modificació de les següents ordenances:
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- Ordenança reguladora dels preus públics (imposició acord plenari de 22/11/2006 i modi-
ficada per acords plenaris de 27/11/2008 i 12/12/2008).

- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d’examen i participació en proves selec-
tives  (imposició  acord  plenari  de  30/11/2006,  modificades  per  acord  plenari  de
24/09/2015).

- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de tramitació de la llicèn-
cia d’obertura (imposició acord plenari de 26/11/1998 i modificada per acord plenari de
28/11/2002).

- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per retirada de vehicles de la via pública amb
grua i permanència en el depòsit municipal (imposició per acord plenari de 26/11/2009)

- Ordenança fiscal general de gestió, liquidació, recaptació i inspecció (imposició per acord
plenari de 26/11/2009).

- Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (impo-
sició per acord plenari de 29/11/2007).

- Ordenança municipal reguladora del procediment de concessió de llicències urbanístiques
(imposició per acord plenari de 29 de maig de 2008).

Imposició:

- Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei d’Escoletes de Moncofa.

- Ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi de Moncofa.

- Ordenança de convivència ciutadana.

- Ordenança general de subvencions.

- Ordenança de prestació d’ajudes socials.

- Ordenança de columbicultura.

Segon. Publicar el present acord en el Portal de la Transparència d'aquest Ajuntament per tal
de posar-lo a la disposició de qualsevol interessat.

La proposta esmenada queda aprovada per unanimitat dels assistents.

1.9.1. DESPATX EXTRAORDINARI - PROPOSTA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
INFRACCIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL DE  MERCAT EXP. 6.428 /2016

Vist l'informe de la titular de l'àrea de Sancions d'Ordenances Municipals, de data 10 de febrer
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de 2017 que es transcriu: 

“INFORME

Exp.: 6.428 /2016
Assumpte: Infracció ordenança de mercat

RELACIÓ DE FETS:

Vista l'acta denúncia número 1223 de data 27 d'agost de 2016 de la Policia Local, en què es de-
nuncia C.N., per infringir l'Ordenança municipal de mercat de venda no sedentària art. 26. 2 ”la
venda practicada per persona no autoritzada o per comerciants no inscrits en el Registre Gene-
ral de Comerciants i de Comerços”. Exerceix la venda D.N.

FONAMENTS DE DRET

L'Ordenança reguladora del mercat de venda no sedentària estableix:

“Article 26.2:
La venda practicada per persona no autoritzada o per comerciants no inscrits en el Registre Ge-
neral de Comerciants i de Comerços”.

Article 27:
Les infraccions poden qualificar-se com a lleus, greus i molt greus.

Article 28:
Tipificació de les sancions: lleus 30 €, greus 75 € i molt greus 100 €”.

Considerant el 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 les cir-
cumstàncies 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.
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3. En ambdós casos, quan la sanció tinga únicament caràcter pecuniari, l'òrgan competent per a
resoldre el procediment aplicarà reduccions del 20%, almenys, 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 regla-
mentàriament.”

CONCLUSIONS

Primer.  Incoar expedient sancionador a nom de C.N., per incomplir l'Ordenança de mercat. Po-
drà ser sancionat per una falta tipificada com a lleu, greu o molt 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 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.

Tercer. 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 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'octu-
bre, 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-

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  

             

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) Considerant la competència atorgada per l'article 21.1n) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, re-
guladora 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.

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 renuncia 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-
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 30 euros i serà aquesta quantia a què li siga aplicable les reduccions previs-
tes 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 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.  Incoar expedient sancionador a nom de C.N., per incomplir l'Ordenança de mercat. Po-
drà ser sancionat per una falta tipificada com a lleu, greu o molt 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 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.

Tercer. 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 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.

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

a) Considerant la competència atorgada per l'article 21.1n) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, re-
guladora 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.

b) El presumpte infractor pot reconéixer voluntàriament la seua responsabilitat, i en aquest
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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 renuncia 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-
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.”

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

1.9.2.  DESPATX  EXTRAORDINARI  - PROPOSTA A  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL
INFRACCIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL DE MERCAT EXP. 4854/2016

Vist l'informe del secretari de l'Ajuntament, de data 13 de febrer de 2017, que es transcriu: 

“Expedient:  4854/2016  Procediment  sancionador  per  infracció  de  l’ordenança
reguladora de la venda no sedentària.

Expedient: 4854/2016 Procediment sancionador per infracció de l’ordenança reguladora de la 
venda no sedentària.

Marc Palomero Llopis, actuant com a secretari de l’Ajuntament de Moncofa, d’acord amb el que
disposa la providència d’Alcaldia de 8 de febrer de 2017 i en compliment de la funció pública
d’assessorament legal preceptiu prevista a l’art. 92 bis de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases
del Règim Local i de conformitat amb el que estableix l’art. 3 del RD 1174/1987, pel qual es re-
gula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional
emet el següent informe,

LEGISLACIÓ APLICABLE

- Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Règim Local (LRBRL).
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Lo-

cal (LRSAL)
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- Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana (LRLCV).
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions

Públiques (LPCAP).
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
- Ordenança reguladora de la venda no sedentària.

FONAMENTS JURÍDICS

Considerant que els fets objecte d’aquest procediment van tindre lloc el 10 de setembre de 2016
i que d’acord amb el que disposa l’article 30 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic, la prescripció de les infraccions es produeix respecte de les molt greus una ve -
gada transcorreguts tres anys, les greus transcorreguts dos anys i les lleus transcorreguts sis
mesos.

Atès que la denúncia no és l’acte que dóna inici al procediment, sinó que és la incoació d’aquest
i per tant aquest acte el que determinarà el règim jurídic aplicable a aquest.

Atès que la incoació del procediment sancionador es realitzà amb posterioritat a l’entrada en vi -
gor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administraci-
ons Públiques (LPCAP) i que, per tant, la tramitació del procediment s’ha d’ajustar al que dispo-
sa aquesta norma i que resulta més favorable per a la persona denunciada.

Considerant que el procediment de referència s’ha tramés d’acord amb el que disposa el ja dero-
gat RD 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del Procediment per a l’exercici
de la potestat sancionadora.

Considerant la potestat de revocació dels actes administratius regulada en l’article 109.1 de la
LPCAP 39/2015:

“Les administracions públiques podran revocar,  mentres  no haja  transcorregut  el  termini  de
prescripció, els seus actes de gravamen o desfavorables, sempre que tal revocació no constituïs-
ca dispensa o exempció no permesa per les lleis, ni siga contrària al principi d'igualtat, a l'interés
públic o a l'ordenament jurídic.”

Atès que en el supòsit de referència es compleixen els requisits establerts per l’article citat, pro -
pose l’adopció del següent acord:

Primer. Revocar la sanció imposada en el procediment sancionador 4854/2016 a D.A., per in-
fracció lleu.

Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, així com donar compte al Departament
de Tresoreria i Recaptació als efectes oportuns.
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Atès que encara no s’ha produït la prescripció de la infracció d’acord amb el que s’ha expressat
en aquest informe i, sense perjudici de l’adopció d’aquest acord, també correspondrà la incoació
d’un nou procediment sancionador ajustat a la normativa vigent, és a dir, en aplicació de la LP-
CAP 39/25015.

És el que correspon informar sense perjudici de qualsevol altre millor criteri fonamentat en dret i
que eleve a l’òrgan competent perquè acorde el que considere convenient.”

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. Revocar la sanció imposada en el procediment sancionador 4854/2016 a D.A., per in-
fracció lleu.

Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, i donar compte al Departament de Tre-
soreria i Recaptació als efectes oportuns.

Tercer. Donar compte al Ple de la present resolució.

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

1.9.3.  DESPATX  EXTRAORDINARI  - PROPOSTA  A  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL
INFRACCIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL DE MERCAT EXP. 4855/2016.

Vist l'informe del secretari de l'Ajuntament, de data  13 de febrer de 2017 que es transcriu: 

“Expedient: 4855/2016 Procediment sancionador per infracció de l’ordenança reguladora de la 
venda no sedentària.

Marc Palomero Llopis, actuant com a secretari de l’Ajuntament de Moncofa, d’acord amb el que
disposa la providència d’Alcaldia de 8 de febrer de 2017 i en compliment de la funció pública
d’assessorament legal preceptiu prevista a l’art. 92 bis de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases
del Règim Local i de conformitat amb el que estableix l’art. 3 del RD 1174/1987, pel qual es re-
gula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional
emet el següent informe

LEGISLACIÓ APLICABLE
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- Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Règim Local (LRBRL).
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Lo-

cal (LRSAL).
- Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana (LRLCV).
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions

Públiques (LPCAP).
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
- Ordenança de convivència ciutadana.

FONAMENTS JURÍDICS

Considerant que els fets objecte d’aquest procediment van tindre lloc l’11 de setembre de 2016 i
que d’acord amb el que disposa l’article 30 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic, la prescripció de les infraccions es produeix respecte de les molt greus una ve -
gada transcorreguts tres anys, les greus transcorreguts dos anys i les lleus transcorreguts sis
mesos.

Atès que la denúncia no es l’acte que dóna inici al procediment, sinó que és la incoació d’aquest
i per tant aquest acte el que determinarà el règim jurídic aplicable a aquest.

Atès que la incoació del procediment sancionador es realitzà amb posterioritat a l’entrada en vi -
gor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administraci-
ons Públiques (LPCAP) i que per tant, la tramitació del procediment s’ha d’ajustar al que disposa
aquesta norma i que resulta més favorable per a la persona denunciada.

Considerant que el procediment de referència s’ha tramés d’acord amb el que disposa el ja dero-
gat RD 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del Procediment per a l’exercici
de la Potestat Sancionadora.

Considerant la potestat de revocació dels actes administratius regulada en l’article 109.1 de la
LPCAP 39/2015:

“Les administracions públiques podran revocar,  mentres  no haja  transcorregut  el  termini  de
prescripció, els seus actes de gravamen o desfavorables, sempre que tal revocació no constituïs-
ca dispensa o exempció no permesa per les lleis, ni siga contrària al principi d'igualtat, a l'interés
públic o a l'ordenament jurídic.”

Atès que en el supòsit de referència es compleixen els requisits establerts per l’article citat, pro -
pose l’adopció del següent acord:

Primer. Revocar la sanció imposada en el procediment sancionador 4855/2016 a N.A.P., per in-
fracció lleu.

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  

             

Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, així com donar compte al Departament
de Tresoreria i Recaptació als efectes oportuns.

Atès que encara no s’ha produït la prescripció de la infracció d’acord amb el que s’ha expressat
en aquest informe i, sense perjudici de l’adopció d’aquest acord, també correspondrà la incoació
d’un nou procediment sancionador ajustat a la normativa vigent, és a dir, en aplicació de la LP-
CAP 39/25015.

És el que correspon informar sense perjudici de qualsevol altre millor criteri fonamentat en dret i
que eleve a l’òrgan competent perquè acorde el que considere convenient.”

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. Revocar la sanció imposada en el procediment sancionador 4855/2016 a N.A.P., per in-
fracció lleu.

Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, i donar compte al Departament de Tre-
soreria i Recaptació als efectes oportuns.

Tercer. Donar compte al Ple de la present resolució.

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

1.9.4.  DESPATX  EXTRAORDINARI  -PROPOSTA A  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL
INFRACCIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL DE MERCAT EXP. 4.889/2016

Vist l'informe del secretari de l'Ajuntament, de data 13 de febrer de 2017, que es transcriu: 

“Expedient: 4889/2016 Procediment sancionador per infracció de l’ordenança reguladora de la 
venda no sedentària.

Marc Palomero Llopis, actuant com a secretari de l’Ajuntament de Moncofa, d’acord amb el que
disposa la providència d’Alcaldia de 8 de febrer de 2017 i en compliment de la funció pública
d’assessorament legal preceptiu prevista a l’art. 92 bis de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases
del Règim Local i de conformitat amb el que estableix l’art. 3 del RD 1174/1987, pel qual es re-
gula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional
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emet el següent informe

LEGISLACIÓ APLICABLE

- Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Règim Local (LRBRL).
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Lo-

cal (LRSAL).
- Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana (LRLCV).
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions

Públiques (LPCAP).
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
- Ordenança reguladora de la venda no sedentària.

FONAMENTS JURÍDICS

Considerant que els fets objecte d’aquest procediment van tindre lloc el 3 de setembre de 2016 i
que d’acord amb el que disposa l’article 30 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic, la prescripció de les infraccions es produeix respecte de les molt greus una ve -
gada transcorreguts tres anys, les greus transcorreguts dos anys i les lleus transcorreguts sis
mesos.

Atès que la denúncia no es l’acte que dóna inici al procediment, sinó que és la incoació d’aquest
i per tant aquest acte el que determinarà el règim jurídic aplicable a aquest.

Atès que la incoació del procediment sancionador es realitzà amb posterioritat a l’entrada en vi -
gor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administraci-
ons Públiques (LPCAP) i que per tant, la tramitació del procediment s’ha d’ajustar al que disposa
aquesta norma i que resulta més favorable per a la persona denunciada.

Considerant que el procediment de referència s’ha tramés a conforme al que disposa el ja dero-
gat RD 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del Procediment per a l’exercici
de la potestat sancionadora.

Considerant la potestat de revocació dels actes administratius regulada en l’article 109.1 de la
LPCAP 39/2015:

“Les administracions públiques podran revocar,  mentres  no haja  transcorregut  el  termini  de
prescripció, els seus actes de gravamen o desfavorables, sempre que tal revocació no constituïs-
ca dispensa o exempció no permesa per les lleis, ni siga contrària al principi d'igualtat, a l'interés
públic o a l'ordenament jurídic.”

Atès que en el supòsit de referència es compleixen els requisits establerts per l’article citat, pro -
pose l’adopció del següent acord:
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Primer. Revocar la sanció imposada en el procediment sancionador 4889/2016 a D.D.G., per in-
fracció lleu.

Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, així com donar compte al Departament
de Tresoreria i Recaptació als efectes oportuns.

Atès que encara no s’ha produït la prescripció de la infracció d’acord amb el que s’ha expressat
en aquest informe i, sense perjudici de l’adopció d’aquest acord, també correspondrà la incoació
d’un nou procediment sancionador ajustat a la normativa vigent, és a dir, en aplicació de la LP-
CAP 39/25015.

És el que correspon informar sense perjudici de qualsevol altre millor criteri fonamentat en dret i
que eleve a l’òrgan competent perquè acorde el que considere convenient.”

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. Revocar la sanció imposada en el procediment sancionador 4889/2016 a D.D.G., per in-
fracció lleu.

Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, i donar compte al Departament de Tre-
soreria i Recaptació als efectes oportuns.

Tercer. Donar compte al Ple de la present resolució.

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

1.9.5.  DESPATX  EXTRAORDINARI  -  PROPOSTA D'ALCALDIA.  SOL·LICITUD  DE
SUBVENCIÓ  I COMPROMÍS DE FINANÇAMENT. TALLER D'OCUPACIÓ 2017.

L'alcalde president que subscriu proposa a la Junta de Govern la següent proposta: 

Atenent  l'Ordre  11/2016,  de  15  de  juliol,  de  la  Conselleria  d'Economia  Sostenible,  Sectors
Productius,  Comerç  i  Treball,  per  la  qual  s'aproven les bases reguladores i  es determina el
programa  mixt  d'ocupació-formació  tallers  d'ocupació,  publicada  en  el  Diari  Oficial  de  la
Comunitat Valenciana número 7832, de data 20 de juliol de 2016.
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Atenent  el  projecte  que  es  va  a  sol·licitar  denominat  “Taller  d'Ocupació  Moncofa  2017”,
concretament  del  sector  agrari  i  del  sector  de la  construcció,  per  a  l'execució  dels  mòduls
“Recuperació mediambiental de zona recreativa entre riu Belcaire i camí Tamarit” i “Reforma i
millora de l'accessibilitat de l'edifici municipal cambra agrària”,  amb una duració de dotze mesos
equivalents a 1920 hores de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional,
distribuïts en dos grups de 10 participants cada un, tot això de conformitat amb els criteris
establits en l'Ordre 11/2016, de 15 de juliol.

Atenent que l'import màxim de la subvenció a sol·licitar ascendeix a un total de 388.315,20
euros,  destinats  al  finançament  dels  costos  salarials  del  personal  directiu,  docent  i  auxiliar
administratiu,  costos  de formació  i  manteniment  i  salaris  de l'alumnat,  de conformitat  amb
l'article 8 de les bases.

Vista la competència atribuïda a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret d'Alcaldia número
1146/2015, de 9 de juliol, per a sol·licitar i acceptar subvencions.

És per això que aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern l'adopció de l'acord següent:

Primer.  Sol·licitar  la  concessió  a  l'Ajuntament  de  Moncofa  d'una  subvenció  per  import  de
388.315,20 euros, per a l'execució del “Taller d'Ocupació Moncofa 2017” segons els mòduls des-
crits en el paràgrafs que antecedeixen.

Segon. Adoptar el compromís de finançament de la part econòmica del projecte no subvencio-
nada.

Tercer. Traslladar el present acord al Servof.

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

1.9.6. DESPATX EXTRAORDINARI - PROPOSTA D'ACORD A LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DESISTIMENT LLICÈNCIA D'OBRES CERÀMICA TESANY

Sr. Wenceslao Alós Valls, alcalde president de l'Ajuntament de Moncofa, atenent les funcions que
li confereix l'art. 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i la
resta de normativa d'aplicació i atenent l'informe del tècnic de gestió de data 9 de 6, eleva a la
Junta de Govern Local, l'adopció de l'ACORD següent:

Antecedents

Que en virtut de l'escrit amb número de registre d'entrada 754 de data 31 de gener de 2017,
subscrita per J.A.B., que manifesta actuar en representació de la mercantil Ceràmica Tesany,
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SLU, en què sol·licita llicència urbanística municipal per al condicionament de parcel·la per a ús
provisional  d'emmagatzematge  de  productes  ceràmics  en  el  sector  2  del  sòl  urbanitzable
industrial.

Que posteriorment, i per mitjà d'un escrit amb número de registre d'entrada E-RE 25 de data 6
de febrer de 2017, J.A.B., manifesta actuar en representació de la mercantil Ceràmica Tesany,
SLU, desisteix de la llicència a què fa referència el paràgraf precedent.

Fonaments jurídics

Que el desistiment, com a mode de finalització del procediment, té com a fonament deixar
sense efecte el procediment iniciat a instància de part per un interessat, en aquest cas, la
presentació  d'una  sol·licitud  de  llicència  d'obres.  Açò  és,  el  desistiment  es  refereix,
exclusivament, al procediment a què va donar lloc la instància.

Que l'art.  21 de la Llei  39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (d'ara en avant LPACAP) assenyala que: “En els casos de prescripció,
renúncia  del  dret,  caducitat  del  procediment  o  desistiment  de  la  sol·licitud,  així  com  de
desaparició sobrevinguda de l'objecte del procediment, la resolució consistirà en la declaració
de la circumstància que concórrega en cada cas, amb indicació dels fets produïts i les normes
aplicables.”

Que l'art. 84.1 LPACAP prevé que: “Posaran fi al procediment la resolució, el desistiment, la
renúncia  al  dret  en  què es  funde la  sol·licitud,  quan tal  renúncia  no estiga  prohibida  per
l'ordenament jurídic, i la declaració de caducitat.”

Que l'art. 94.1 LPACAP assenyala que: “Tot interessat podrà desistir de la seua sol·licitud o,
quan això no estiga prohibit per l'ordenament jurídic, renunciar als seus drets”.

Que així mateix, l'apartat 3 d'aquest precepte prevé que: “Tant el desistiment com la renúncia
podran fer-se per qualsevol mitjà que permeta la seua constància, sempre que incorpore les fir -
mes que corresponguen d'acord amb el que preveu la normativa aplicable”.

Que en l’apartat quart, aquest precepte assenyala que: “L'Administració acceptarà de pla el de-
sistiment o la renúncia, i declararà conclús el procediment llevat que, si s’hi hagueren personat
tercers interessats, instaren aquests la continuació en el termini de deu dies des que van ser no-
tificats del desistiment o renúncia”.

Que en conseqüència i atenent tot quant antecedeix, procedeix elevar a la Junta de Govern
Local l'adopció de l'ACORD següent:

Primer. Acceptar el desistiment efectuat per J.A.B., que manifesta actuar en representació de
la mercantil Ceràmica Tesany, SLU en relació amb l'escrit amb número de registre d'entrada 754
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de data 31 de gener de 2017, i en conseqüència declarar conclús el present procediment pel
que fa als extrems objecte del present informe.

Segon.  Notificar  la  corresponent  resolució  als  que  apareguen  com  a  interessats  en  el
procediment i advertir-los dels recursos que hi procedisquen, l’òrgan administratiu o judicial
davant del qual hagueren de presentar-s’hi i el termini per a interposar-los; així com als serveis
tècnics d'inspecció, a la Tresoreria i Intervenció Municipal.

Tercer. Donar compte a l'òrgan delegatori de la corresponent resolució, així com al Ple en la
pròxima sessió que se celebre.

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

2. Control dels òrgans de govern

2.1 Precs i preguntes

En aquest punt no hi ha hagut cap intervenció.

2.2. Dació de compte de la Sentència núm. 37/2017 relativa al procediment abreviat
núm. 50/2013 seguit davant del Jutjat del Contenciós Administratiu 1 de Castelló

El secretari dóna compte de la Sentència 37/2017, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Castelló, de data 24 de gener de 2017, dictada en el procediment abreviat  50/2013, per la qual es
desestima  el  recurs  contenciós  administratiu  interposat  per  ELECNOR  SA,  contra  el  Decret
-1169/2012 pel quals es desestima la sol·licitud d'abonament d'interessos de demora.

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

Primer. Acusar rebut de l'esmentada resolució registrada d'entrada.

Segon. Traslladar-la al Departament d'Intervenció per al seu coneixement.

Tercer. Reconéixer  el  treball  realitzat  per  l'advocat  de  l'Ajuntament,  Josep  Ortiz  Ballester,  i
l'interventor de fons municipal, Jesús Gual Sanz, en l'esmentat procés.

2.3 Dació de compte de la Sentència núm. 41/2017 relativa al procediment abreviat
núm. 743/2015 seguit davant del Jutjat del Contenciós Administratiu 1 de Castelló

El secretari dóna compte de la sentència 41/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
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Castelló, de data de 25 de gener de 2017, dictada en el procediment abreviat 743/2015, per la
qual es desestima el recurs contenciós administratiu interposat per Y TU QUE HACES, SL, contra
el Decret 1295/2015 pel qual es desestima la sol·licitud d'abonament d'interessos de demora.

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

Primer. Acusar rebut de l'esmentada resolució registrada d'entrada.

Segon. Traslladar-la al Departament d'Intervenció per al seu coneixement.

Tercer.  Reconéixer el  treball  realitzat  per  l'advocat  de l'Ajuntament,  Josep Ortiz  Ballester,  i
l'interventor de fons municipal, Jesús Gual Sanz, en l'esmentat procés.

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