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

             

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número de la sessió: 3
Data: 20 de gener de 2017
Horari: 10.00 a 10.35
Caràcter: extraordinari
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)

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 16 de
desembre de 2016 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  d'Alcaldia  relativa  a  la  convocatòria  de  la  subvenció  d'ajuda  a  la
natalitat (xec-bebé). Exp. 85/2017

Vista l'Ordenança reguladora de les  subvencions en matèria  d'ajuda a la  natalitat-xec bebé
aprovada per acord plenari de data 28 d'octubre de 2011, modificada per acord plenari de data
31/7/2014. 

Vista la fiscalització favorable per l'interventor en data 16 gener de 2017.
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Atesa la competència atribuïda a la Junta de Govern Local mitjançant el Decret de l'Alcaldia
número 1146/2015, de 9 de juliol i el Decret 229/2016, de 10 de febrer de 2016, propose a la
Junta de Govern Local l'adopció del següent

ACORD:

Primer. Convocar la subvenció en matèria d'ajudes a la natalitat xec-bebé, d'acord amb els
paràmetres següents: 

- La següent subvenció es regirà per les bases reguladores publicades en el BOP número 116,
de data 25 de setembre de 2014, l'ordenança de la qual es va aprovar per acord plenari de
data  28 d'octubre de 2011, i es modifica en data 31/7/2014. 

- El crèdit destinat a la subvenció és el consignat en la partida SVG-920-48007 “Xec bebé” que
ascendeix a 20.000 euros.

- La subvenció té com a finalitat el foment i l’ajuda a la natalitat.
- La concessió s'efectua en règim de concurrència competitiva.
- Seran beneficiaris els pares o adoptants que consten com a titulars del llibre de família, en el

qual  figure  degudament  inscrit  el  xiquet/a.  Si  en  el  llibre  de  família  figurara  un  únic
progenitor/a  o adoptant, serà aquest el beneficiari/a de l'ajuda. 

- En els supòsits de nul·litat, separació o divorci dels progenitors o adoptants, el beneficiari/a
de la prestació serà aquell a qui se li atorgue la custòdia del fill/a pel qual es concedix la
subvenció,  d'acord  amb  el  que  disposa  el  conveni  regulador  o  sentència  judicial
corresponent.

- No podran ser beneficiaris els progenitors o adoptants privats totalment o parcialment de la
pàtria potestat dels/les fills/es adoptats o per naixement, així com tampoc s'atorgarà l'ajuda
en el cas que la tutela haja sigut assumida o concedida a una institució pública.

- Es tindrà dret a percebre la corresponent ajuda pels naixements o adopcions que tinguen
lloc entre l'1 de gener i 31 de desembre de l'any natural immediatament anterior a l'exercici
pressupostari amb càrrec a què s'atorgue la referida subvenció.
j) Els  beneficiaris  de l'ajuda,  a  més  dels  requisits  de l'article  13 de la  Llei  General  de

Subvencions, hauran de complir els requisits següents:

1. Estar empadronats en l'Ajuntament de Moncofa, almenys un d'ells amb una antiguitat de
dos anys ininterromputs d'antelació a la data en què es produïsca el naixement o adopció.

2. Estar al corrent de les obligacions  tributàries municipals.

En cas de nul·litat, separació o divorci dels progenitors o adoptants serà el titular de la
custòdia qui haurà d'acreditar el compliment d'aquests requisits.

1. La  instructora  instruirà  el  procediment  que  serà  sotmés  a  l'informe  d'un  òrgan
col·legiat o en qui delegue, i la proposta definitiva serà resolta per l'alcalde.
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2. El termini per a la presentació de sol·licituds i la resta de documentació serà de 15
dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el BOP.

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

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

Fotocòpia del DNI de les persones beneficiàries. 
Fotocòpia del llibre de família. 
Conveni regulador o sentència judicial de nul·litat, separació o divorci, si és el cas. 
Informe del Departament de Recaptació en què s'acredite que els beneficiaris estan al corrent

de les obligacions tributàries municipals. 
Declaració jurada de no estar incurs en les causes previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003

General de Subvencions.
Factures que acrediten la realització de la despesa subvencionable.

Les persones  interessades hauran de consultar en el corresponent departament, la seua
situació  tributària  i  d'empadronament,  en  el  termini  establit  per  a  la  presentació  de
sol·licituds.

k) El termini de resolució i notificació serà l'estipulat en la Llei 38/2003.
l) La resolució que es dicte posarà fi a la via administrativa.

    m) Donar el tràmit de publicació que regula l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

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

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

1.3. Incoació de l'expedient sancionador número 47/2017

Vist l'informe  de la titular de l'àrea de Sancions d'Ordenances Municipals, de data  13 de gener
de 2017, que es transcriu: 

“INFORME

Exp.:47/2017
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Assumpte: Infracció Ordenança Convivència Ciutadana

RELACIÓ DE FETS

 Vista l’acta núm. 1011 de data 28 de juliol de 2016 de la Policia Local, en què es denuncia
J.I.B.A. 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
altre ordre, en edificis particulars destinats a vivenda o residència dins de nucli urbà.”

FONAMENTS DE DRET

L'Ordenança Reguladora de la Convivència Ciutadana, estableix:

TÍTOL III. CONDUCTA CIUTADANA

Article 17:
Els sorolls, tant si són produïts per veus com per elements mecànics, electrònics o d'un altre
ordre, 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
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 la Comissió de
Govern i podran establir-se les següents quanties d’acord al caràcter de la infracció: Lleu: fins a
15.03  €,  greu:  fins  a  90.15  €  i  molt  greu:  fins  a  150.25  €;  es  podran  establir  sancions
intermèdies.”

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 greu. 

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.
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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 quan 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  de  J.I.B.V.,  per  incomplir  l'Ordenança  de
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 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. Si és el cas, les mesures provisionals.
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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, cal 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
reduccions 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·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 lleu (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.
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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 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  de  J.I.B.V.,  per  incomplir  l'Ordenança  de
Convivència Ciutadana. Podrà ser sancionat per una falta tipificada com lleu, greu o molt greu
pels òrgans competents en matèria de procediment sancionador.

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

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 este
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 renúncia a qualsevol
acció o recurs en via administrativa contra la sanció pot beneficiar-se de les reduccions
previstes en els apartats tercer i quart (referència a l'article 85 39/2015).

c) Els interessats tenen dret a conéixer l'estat de la tramitació del procediment i 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 el  64.2  f)  en
relació amb l'art. 76 i 77 de la 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
“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  per  assentiment  de  la  totalitat
d'assistents. 

1.4. Incoació de l’expedient sancionador número 48/2017

Visto l’informe de la titular de l’àrea de Sancions d’Ordenances Municipals, de data 13 de gener
de 2017, que es transcriu: 

“INFORME
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Exp.:48/2017
Assumpte: Infracció ordenança convivència ciutadana

RELACIÓ DE FETS                                                                                                            

Vista l’acta número 1012 de data 28 de juliol de 2016 de la Policia Local, en la qual es denuncia
M.G.V., 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
altre ordre, en edificis particulars destinats a habitatge o residència dins del nucli urbà.”

FONAMENTS DE DRET

L'Ordenança reguladora de la convivència ciutadana estableix:

TÍTOL III CONDUCTA CIUTADANA

Article 17:
Els sorolls, tant si són produïts per veus com per elements mecànics, electrònics o d'un altre
ordre, 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
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 la 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  €;  es  podran  establir  sancions
intermèdies.”

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 greu. 

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:
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“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 pel que fa 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  de  M.G.V.,  per  incomplir  l'Ordenança  de
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 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
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.
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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 renúncia a
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció pot beneficiar-se de les
reduccions previstes en els apartats tercer i quart (referència a article 85 39/2015).

c) Els interessats tenen dret a conéixer l'estat de la tramitació del procediment i obtindre
còpia  dels  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
establix 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 lleu (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.
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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 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 un 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  M.G.V.,  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 a Carmen Manuel LLopis, funcionària d'aquesta
corporació i secretari a 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'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%.
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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. 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.

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 renúncia 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 el  64.2  f)  en
relació amb l'art. 76 i 77 de la 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
“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  per  assentiment  de  la  totalitat
d'assistents. 
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1.5. Incoació de l’expedient sancionador número 45/2017

Vist l’informe de la titular de l’àrea de Sancions d’Ordenances Municipals, de data 13 de gener
de 2017, que es transcriu: 

“INFORME

Exp.:45/2017
Assumpte: Infracció ordenança convivència ciutadana

RELACIÓ DE FETS

Vista l’acta núm. 1010 de data 28 de julio de 2016 de la Policia Local, en què es denuncia T.M.V.,
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’altre
ordre, en edificis particulars destinats a vivenda o residència dins del nucli urbà.”

FONAMENTS DE DRET

L'Ordenança reguladora de la convivència ciutadana estableix:

TÍTOL III CONDUCTA CIUTADANA

Article 17:
Els sorolls, tant si són produïts per veus com per elements mecànics, electrònics o d'un altre
ordre, 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
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 la 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  €;  es  podran  establir  sancions
intermèdies.”

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
qualificada com a greu. 

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 pel que fa 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 de T.M.V., per incomplir l'Ordenança de 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 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
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 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
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 renúncia a
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció pot beneficiar-se de les
reduccions previstes en els apartats tercer i quart (referència a article 85 39/2015).

c) Els interessats tenen dret a conéixer l'estat de la tramitació del procediment i obtindre
còpia  dels  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
establix 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.”

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  

             

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 (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 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 un 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  T.M.V.,  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 a Carmen Manuel LLopis, funcionària d'aquesta
corporació i secretari a 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'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 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. 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.

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 renúncia 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 el  64.2  f)  en
relació amb l'art. 76 i 77 de la 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
“proposta de resolució”, amb els efectes previstos en l'article 64.2 d) 39/2015 en relació
amb l'article 85 39/2015.
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Davant  de  la  falta  d'observacions  es  considera  aprovada  per  assentiment  de  la  totalitat
d'assistents. 

1.6. Incoació de l’expedient sancionador número 4235/2016

Vist el informe de la titular de l’àrea de Sancions d’Ordenances Municipals, de data 13 de gener
de 2017, que es transcriu: 

“INFORME

Exp.:4235/2016
Assumpte: Infracció ordenança convivència ciutadana

RELACIÓ DE FETS

Vista l’acta número 1008/16 de la Policia Local, en la qual es denuncia M.M.P., per infringir l’art.
33 de l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana que estableix la prohibició de consumir
begudes alcohòliques en la via pública.

Observacions:  S’observa a diverses persones en c/La Rioja,  de les quals el  filiat  es trobava
consumint  begudes  alcohòliques  en  via  pública,  i  es  comprova  que  presentava  símptomes
evidents de anar en estat d’embriaguesa. La via presentava brutedat per restes de botelles i
gots de plàstic que es van recollir i dipositar en contenidors pels allí presents.

FONAMENTS DE DRET

L’Ordenança reguladora de la Convivència Ciutadana estableix:

TÍTOL III CONDUCTA CIUTADANA

Article 16:
La  conducta  dels  habitants  de  Moncofa,  amb  l’objecte  de  garantir  la  normal  convivència
ciutadana, ha de tindre com a límits no sols la transgressió 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 33:
1) Queda prohibida la consumició de begudes alcohòliques en la via pública, excepte quan es
realitze en taules o terrasses instal·lades per bars degudament autoritzats. També ho estarà en
relació a tota classe de begudes que es troben envasades en recipients de vidre.  

TÍTOL VI RÈGIM DISCIPLINARI I SANCIONADOR
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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  €;  es  podran  establir  sancions
intermèdies.”

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

D'acord amb el que estableix l'article 85 de la Llei  39/2015, d'1 d'octubre,  del Procediment
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  de  M.M.P.,  per  incomplir  l'Ordenança  de
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 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
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  reduccions 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·legacions i aportar
els  documents que estimen convenients,  d'acord amb el que establix l'art.  3 del citat  Reial
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Decret 1398/1993 (64.2 f) en relació amb l'art. 76 i 77 39/2015).
d) De no efectuar-se 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 90 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 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  de  M.M.P.,  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 a Carmen Manuel LLopis, funcionària d’aquesta
corporació i secretari a 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
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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.

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 (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.

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 el  64.2  f)  en
relació amb l'art. 76 i 77 de la 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
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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  per  assentiment  de  la  totalitat
d'assistents.

1.7. Incoació de l'expedient de responsabilitat patrimonial núm. 3828/2016

Vista la sol·licitud presentada per L.G.I. amb núm. R/E 5431 de data 5 de juliol de 2016, en què
se sol·licitava l'inici  de procediment de responsabilitat patrimonial  i  una indemnització sense
determinar com a conseqüència dels danys i perjuís causats com a conseqüència de la caiguda
patida en la vorera del c/ Avel·lí Corma encreuament Benlloch, per “una tanca tombada en la
vorera”.

Vist l'informe de Secretaria de data 17 de gener de 2017 en què s'informa de la legislació
aplicable i el procediment que s'ha de seguir en relació amb l'expedient de referència.

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

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

ACORD

Primer.  Admetre a  tràmit  la  sol·licitud  presentada  per  L.G.I.,  i  iniciar  expedient  per  a
determinar la responsabilitat o no de l'Ajuntament i  si  aquest té l'obligació d'indemnitzar  el
sol·licitant.

Segon. Nomenar  com  a  òrgan  instructor  del  procediment  per  a  determinar  si  existeix
responsabilitat  per  part  d’aquest  Ajuntament  a  Carmen  Manuel  Llopis,  i  el  secretari,  el  de
l’Ajuntament,  Marc  Palomero  Llopis;  tenint  en  compte  el  que  estableixen  sobre  abstenció  i
recusació els articles 23 i  24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.
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Tercer. Comunicar a Carmen Manuel Llopis el seu nomenament com a instructora i traslladar-li
les actuacions que existisquen respecte d'això, i habilitar-la perquè realitze totes les actuacions
necessàries per a comprovar l'existència o no de responsabilitat per part de l'Ajuntament.

Quart. Derivar la realització de la prova proposada pel sol·licitant, al moment de la instrucció de
l'expedient, a fi que l'òrgan instructor hi resolga.

Quint. Notificar el present acord als que apareguen com a interessats en el procediment així
com a la companyia asseguradora.

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

1.8 Despatx extraordinari

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

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

http://www.ajuntamentdemoncofa.com/

