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Sessió Ordinària del Ple, del dia 

02/07/2020. 
 
A Torrent, a les 19.00, es van 

reunir, en primera convocatòria, a la 
Sala de Sessions de la Casa 
Consistorial, presidida per l’Excm. Sr. 
Alcalde President JESÚS ROS PILES, 
els Il·lms. Srs. i Sres. Tinents i Tinentes 
d’Alcalde i els Srs. i Sres. Regidors i 
Regidores citats al marge, amb 
l’assistència de la Sra. Interventora 
General i el Sr. Secretari General del 
Ple. 

 
La Presidència obri i inicia la 

sessió donant la benvinguda a totes les 
persones que han tingut l'amabilitat 
d’acompanyar-nos i, a continuació, es 
passen a tractar-hi els assumptes que 
figuren en l’ordre del dia següent:  

 
 
1. APROVACIÓ ACTES 

SESSIONS ANTERIORS. 
*Ordinària 04/Juny/2020 
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2. 9421/2020/GEN - DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I 
ACORDS DE JUNTA DE GOVERN LOCAL SEGÜENTS:  
 
2.01. NÚM. 2315/2020. DELEGACIÓ COMPETÈNCIES DE LA DELEGADA DE 

L’ÀREA D’EDUCACIÓ I PUBLICACIONS EN LA DELEGADA DE GESTIÓ 
DE LA CIUTAT DURANT EL SEU PERMÍS PER MATERNITAT. 

 
2.02. NÚM. 2427/2020. MODIFICACIÓ EPÍGRAF 2 DE L’ORDENANÇA 

REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVICI 
D’UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. 

 
2.03. ACORD JUNTA GOVERN LOCAL DE 01/06/2020. DELEGACIÓ DE 

COMPETÈNCIES DE LA JUNTA GOVERN LOCAL EN REGIDORS 
DELEGATS D’ÀREA I EN REGIDORS DELEGATS. 

 
2.04. ACORD JUNTA GOVERN LOCAL DE 01/06/2020. CONTRACTACIÓ DEL 

SERVEI “TELÉFONO AMIGO” PER A ATENDRE NECESSITATS 
DERIVADES DEL COVID-19. 

 
2.05. ACORD JUNTA GOVERN LOCAL DE 18/06/2020. CONTRACTACIÓ DEL 

SERVEI PER A LA REALITZACIÓ DE PROVES DIAGNÒSTIQUES COVID 
PER A PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT PER 
PROCEDIMENT D’EMERGÈNCIA PER A ATENDRE NECESSITATS 
DERIVADES DEL COVID-19. 

 
2.06. ACORD JUNTA GOVERN LOCAL DE 19/06/2020. CONTRACTACIÓ DEL 

SUBMINISTRAMENT DE 25.000 MÀSCARES HIGIÈNIQUES 
REUTILITZABLES INFANTILS ESTAMPADES PER PROCEDIMENT 
D'EMERGÈNCIA PER A ATENDRE NECESSITATS DERIVADES DEL 
COVID-19. 

 
2.07. ACORD JUNTA GOVERN LOCAL DE 19/06/2020. CONTRACTACIÓ DEL 

SUBMINISTRAMENT DE 45.000 MÀSCARES PER A PERSONAL 
MUNICIPAL PER PROCEDIMENT D'EMERGÈNCIA PER A ATENDRE 
NECESSITATS DERIVADES DEL COVID-19. 

 
3. 9170/2020/GEN - DETERMINACIÓ, A L'EFECTE DE CALENDARI LABORAL, 

DELS DIES FESTIUS DE CARÀCTER LOCAL PER AL 2021. 
 
4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, 

MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 
 
4.01. 9153/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS 

MUNICIPALS VOX, POPULAR I COMPROMÍS PER TORRENT PER A LA 
CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I 
RECLAMACIONS. 

 
4.02. 4816/2020/GEN - PROPOSTA DELEGAT D’ESTRATÈGIA, INNOVACIÓ I 

ECONOMIA, DETERMINACIÓ FORMA GESTIÓ SOSTENIBLE I EFICIENT 
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DEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPAL I COL·LEGIS PÚBLICS 
PER GESTIÓ DIRECTA. 

 
5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, 

EDUCACIÓ I JOVENTUT. 
 
5.01. 9048/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER 

TORRENT PER LA COGESTIÓ DE L’INGRÉS MÍNIM VITAL. 
 
5.02. 9375/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE 

COMPENSACIÓ ECONÒMICA AL PERSONAL SANITARI.  
 
6. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 
 

6.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1 ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, 
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 

 
6.01.01. 5122/2020/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA 

MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB 
ROMANENT DE TRESORERIA MC 19/2020/SC/05/ 

 
6.01.02. 8190/2020/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA 

MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB 
ROMANENT DE TRESORERIA MC 30/2020/SC/04. 

 
6.01.03. 8685/2020/GEN SOL·LICITUD BONIFICACIÓ DEL 50% EN L’ICIO, PER 

A L’OBRA D’AMPLIACIÓ I REFORMA EN L’IMMOBLE UBICAT AL 
CARRER SANT JOAQUIM, 7, FORMULADA PEL SR. JAVIER ZARZO 
GASULL. 

 
7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 

 
7.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 2 FINS AL 29 

DE MAIG DE 2020, DEL NÚM. 1781 AL NÚM. 2008 INCLUSIVAMENT. 
 
7.02. PRECS I PREGUNTES. 

 
 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. 
 
  S'aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 4 
de juny de 2020. 
 
2. 9421/2020/GEN - DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I 
ACORDS DE JUNTA DE GOVERN LOCAL SEGÜENTS:  
 
  Es dóna compte, i el Ple queda assabentat dels decrets i acords de 
Junta de Govern Local adoptats, que es transcriuen a continuació: 
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2.01. NÚM. 2315/2020. DELEGACIÓ COMPETÈNCIES DE LA DELEGADA DE 
L'ÀREA D'EDUCACIÓ I PUBLICACIONS EN LA DELEGADA DE GESTIÓ DE LA 
CIUTAT DURANT EL SEU PERMÍS PER MATERNITAT. 
 
  "Per Decret número 1661/2020, de 14 d'abril, es va establir l'estructura 
de l'Administració municipal sota la superior direcció d'aquesta Alcaldia, nomenant a 
les diferents delegacions i regidories i efectuant en elles delegació genèrica de 
competències en els termes de l'article 13 del Reglament Orgànic de Govern i 
Administració d'aquest Ajuntament. 
 
  Entre els nomenats es troba Dª. Patricia Sáez Orea, com a Delegada 
de l'Àrea d'Educació i Publicacions, si bé, donada la seua maternitat i el gaudi de 
l'oportú permís, es fa necessari adoptar mesures per a assegurar el funcionament 
del departament. 
 
  Per això, en exercici de les facultats que em confereix l'article 124.5 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article 43.1 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, 
RESOLC: 
 
  Primer.- Reclamar les competències efectuades en matèria 
d'Educació, Biblioteques, Arxius, Promoció del Valencià i Política Lingüística, 
Relacions amb el Consell Escolar, Administració Educativa i Centres Escolars, 
Absentisme Escolar, Programes Educatius, Infància, Coordinació de Centres 
d'Educació Infantil, Fira del Llibre i Publicacions, mitjançant Resolució d'aquesta 
Alcaldia número 1.661/2020, de 14 d'abril, en favor de Dª. Patricia Sáez Orea i 
delegar les mateixes en la Primera Tinent d'Alcalde i Delegada de l'Àrea de Gestió 
de la Ciutat i Seguretat. 
 
  Segon.- La delegació efectuada comprèn les facultats per a gestionar 
els serveis, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten 
tercers, en les citades matèries i que siguen competència d'aquesta Alcaldia, així 
com la resolució dels recursos administratius. 
 
  Tercer.- Donar trasllat del present acord a les interessades perquè en 
prengueu coneixement i efectes oportuns, així com donar compte a l'Ajuntament Ple 
en la primera sessió que aquest celebre a partir de la data". 
 
2.02. NÚM. 2427/2020. MODIFICACIÓ EPÍGRAF 2 DE L'ORDENANÇA 
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVICI 
D'UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. 
 
  "La situació de crisi sanitària generada com a conseqüència del 
COVID-19 ha portat al Govern de la Nació a decretar l'estat d'alarma, mitjançant 
Reial decret 463/2020, de 14 de març. 
 
  Amb independència de que la vigència del mateix finalitzarà el pròxim 
21 de juny, el Govern Municipal, en clar compromís amb els ciutadans i famílies que 
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en aquests moments es troben travessant una situació d'alerta sanitària 
especialment difícil, considera necessari adoptar una sèrie de mesures excepcionals 
amb la finalitat de mitigar l'efecte negatiu en l'economia i garantir la seguretat e 
higiene de tots els torrentins. 
 
  D’una altra banda, el Consell de Ministres va aprovar el dimarts 28 
d'abril de 2020 el Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat que establia els 
principals paràmetres e instruments per a l'aixecament de les mesures establides en 
el Reial decret d'Estat d'Alarma per a contenir l'expansió de la pandèmia. 
 
  L'objectiu d'aquest pla és aconseguir que, mantenint com a referència 
la protecció de la salut pública, es recupere gradualment la vida quotidiana i l'activitat 
econòmica, minimitzant el risc que representa l'epidèmia per a la salut de la població 
i evitant que les capacitats del Sistema Nacional de Salut es puguen desbordar. 
 
  Per part de la Delegació d'Esports es planteja l'obertura de la 
instal·lació municipal de la Piscina Parc Vedat amb efectes d'1 de juliol de 2020 i fins 
al 31 d´agost, resultant per tant necessari ajustar les tarifes vigents per a la utilització 
per persones físiques de la Piscina Parc Vedat a la situació derivada del Covid-19 
per les obligacions sanitàries i d'higiene que comporta aquesta obertura, segons 
l'acord adoptat pel Consell Rector el 10 de juny de 2020. 
 
  De conformitat amb tot el que s'exposa i amb la competència atorgada 
a esta Alcaldia per l'article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, amb caràcter excepcional i amb efectes exclusius per a 
2020, DISPOSE: 
 
  PRIMER. Modificar puntualment  l'EPÍGRAF 2 de l´Ordenança 
reguladora del Preu Públic per la prestació del servici d´utilització d´instal·lacions 
esportives municipals relatiu a les Tarifes aplicables la utilització de les instal·lacions 
esportives per persones físiques pel que fa a la PISCINA MUNICIPAL PARC VEDAT 
en els termes següents per a l'obertura d'aquesta instal·lació amb efectes d'1 de 
juliol i fins al 31 d'agost: 
 
  EPÍGRAF 2n 
 
  Tarifes aplicables a cada utilització de les instal·lacions esportives per 
persones físiques. 
 
B. PISCINA MUNICIPAL "PARC VEDAT" 
 

PISCINA   Import 
Entrada 

Entrada Familiar matins o vesprades de dimarts a 
divendres.   6,00 

Entrada Familiar matins o vesprades dissabtes, 
diumenges i festius.   7,00 

Abonat Adult: matins o vesprades dimarts a divendres.   1,00 
Abonat Adult: matins o vesprades dissabtes,   1,40 
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diumenges i festius. 
Abonat Jove: matins o vesprades dimarts a divendres   0,70 
Abonat Jove: matins o vesprades dissabtes, 
diumenges i festius.   1,10 

Jubilats, Pensionistes i persones amb diversitat 
funcional, matins o vesprades de dimarts a diumenge i 
festius.   

0,60 

Usuari. Adult: matins o vesprades dimarts a divendres.   1,90 
Usuari. Adult: matins o vesprades dissabtes, 
diumenges i festius.   2,30 

Usuari. Jove: matins o vesprades dimarts a divendres.   1,20 
Usuari. Jove matins o vesprades dissabtes, diumenges 
i festius.   1,40 

Lloguer d'1 taula i 4 cadires matins o vesprades de 
dimarts a diumenge i festius.   1,00 

 
  Nota: Els horaris de de matins seran de 10:00h a 14:30h i els de 
vesprada de 15:30h a 20:00h, de dimarts a diumenge. Els dilluns romandrà tancada 
la instal·lació. 
 
  Els xiquets de fins a 3 anys tenen entrada gratuïta. 
 
  A aquest efecte d'aplicació d'aquesta tarifa es consideren adults els 
usuaris a partir dels 16 anys complits. 
 
  L'entrada familiar comprèn l'entrada del matrimoni/parella i els seus fills 
menors de 16 anys, mitjançant acreditació amb certificat de família nombrosa i DNI 
dels integrants, per a una jornada de demà o de vesprada. 
 
  SEGON. Donar compte immediata al Ple i publicar en el Butlletí Oficial 
de la Província i tauló edictal municipal per a general coneixement". 
 
2.03. ACORD JUNTA GOVERN LOCAL DE 01/06/2020. DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DE LA JUNTA GOVERN LOCAL EN REGIDORS DELEGATS 
D'ÀREA I EN REGIDORS DELEGATS. 
 
  "JESUS ROS PILES, Alcalde-President de l'Ajuntament de Torrent, ve 
en proposar a la Junta de Govern Local, per a la seua aprovació, si procedeix, la 
següent PROPOSTA D'ACORD: 
 
  La Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de juny de 2019, va 
delegar en els Regidors Delegats d'Àrea competències pròpies d'aquesta. 
 
  Aquest òrgan ha patit una modificació en els seus integrants mitjançant 
Decret núm. 1658/2020, de data 14 d'abril, en incorporar al Tercer Tinent d'Alcaldia 
Sr. Raúl Claramonte Val, en detriment del Regidor Sr. Francisco José Arnau Roig, 
així com al regidor delegat de Consum Sr. Antonio Nebot Soriano. 
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  Aquestes modificacions fan aconsellable al seu torn modificar l'acord 
adoptat per la Junta de Govern Local en sessió del dia 21 de juny de 2019 a fi 
d'adaptar-ho a la nova composició d'aquesta, examinant les seues atribucions per a 
determinar les que poden ser delegades en el seu nou membre, va delegar en els 
Regidors Delegats d'Àrea competències pròpies d'aquesta. 
 
  Tals atribucions s'arrepleguen en l'article 127 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora dels Bases del Règim Local, així com a la Disposició Addicional 
Segona i article 105,1 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
  Tenint en compte el Decret 1.661/2020, de 14 d'abril, que establix 
l'estructura del govern municipal i efectua delegacions en els Regidors d'Àrea, i a fi 
de coordinar per raó de la matèria les competències dels mateixos, tant provinents 
d'Alcaldia com de Junta de Govern Local, i atenent als principis d'eficàcia i celeritat 
administrativa. 
 
  Vist tot açò, vinc a proposar a la Junta de Govern Local, l'adopció del 
següent ACORD: 
 
  PRIMER.- Delegar en els Regidors d'Àrea que se citen, les atribucions 
que a continuació s'especifiquen, reservant-se per a si la Junta de Govern Local les 
atribucions que li són pròpies, sense perjuí de la possibilitat de rebre delegacions 
d'altres òrgans: 
 

1)            Il·lma. Sra. Inmaculada Amat Martínez, Regidora de l'Àrea de 
Gestió de la Ciutat i Seguretat: 
 

a)            Llicències en matèria urbanística i altres pròpies de la seua Àrea de 
Govern, així com devolució de garanties vinculades a les mateixes. 

b)            Aprovació de projectes d'obra el pressupost del qual no excedisca del 
límit del contracte menor d'obres, cinquanta mil (50.000) euros, IVA no 
inclòs. 

c)            Devolució de garanties contractuals relatives a Actuacions Integrades o 
Aïllades. 

d)            Exercici de la potestat sancionadora en matèries pròpies de la seua 
delegació. 

 
2)            Il·lm. Sr. Andrés Campos Casado, Regidor de l'Àrea de Estratègia, 

Innovació i Economia: 
 

a) Gestió del personal. 
b) Llicències en matèries pròpies de la seua Àrea de Govern. 
c) Decisions en matèria de personal que no estiguen atribuïdes 

expressament a un altre òrgan ni siguen competències del Ple ni de 
la Junta de Govern Local no delegables. 

d) Desenvolupament de la gestió econòmica, autoritzar i disposar 
gastos en matèria de competències de la Junta de Govern Local i 
disposar gastos prèviament autoritzats pel Ple. 

e) Òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de 
subministrament, de servicis, de gestió de servicis públics, els 
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contractes administratius especials, i els contractes privats, quan el 
seu import no excedisca dels límits assenyalats per al contracte 
menor, quinze mil (15.000) euros, IVA no inclòs, o quaranta mil 
(40.000) euros, IVA no inclòs, en el cas d'obres. 

f) Concessions sobre els béns municipals, adquisició d'immobles i drets 
subjectes a la legislació patrimonial i alienació del patrimoni, sempre 
que el seu import no supere quinze mil (15.000) euros, IVA no inclòs. 

g) Devolució de garanties contractuals, excepte les relatives a 
Actuacions Integrades o Aïllades, aprovació de certificacions parcials 
i actuacions de remissió i comunicació de contractes. 

h) Exercici de la potestat sancionadora en matèries pròpies de la seua 
Àrea de Govern. 

 
3)            Il·lm. Sr. Raúl Claramonte Val, Regidor de l'Àrea de Mobilitat i 

Transport: 
 

a)            Concessió de llicències en matèries pròpies de la Àrea de Govern, així 
como devolució de garanties vinculades a les mateixes. 

b)            b) Exercici de la potestat sancionadora en matèries pròpies de la seua 
Àrea de Govern. 

 
4)            Il·lma. Sra. Marina Olivares Hernández, Regidora de l'Àrea de 

Igualtat i Formació: 
 

a)            Llicències en matèries pròpies de la seua Àrea de Govern. 
b)            Exercici de la potestat sancionadora en matèries pròpies de la seua 

Àrea de Govern. 
 

5)            Il·lm. Sr. Jose Pascual Martínez Climent, Regidor de l'Àrea de 
Ciutadania: 

 
a)            Llicències en matèries pròpies de la seua Àrea de Govern. 
b)             Exercici de la potestat sancionadora en matèries pròpies de la seua 

Àrea de Govern. 
 

6)            Il·lma. Sra. Patricia Sáez Orea, Regidora de l'Àrea Educació i 
Publicacions: 

 
a)            Llicències en matèries pròpies de la seua Àrea de Govern. 
b)            Exercici de la potestat sancionadora en matèries pròpies de la seua 

Àrea de Govern. 
 

7)            Il·lm. Sr. Jose A. Castillejo Durán, Regidor de l'Àrea d'Atenció, 
Solidaritat i Transports 

 
a)            Concessió de llicències en matèries pròpies de la Àrea de Govern. 
b)            Exercici de la potestat sancionadora en matèries pròpies de la seua 

Àrea de Govern. 
 

8)            Il·lma. Sra. Asunción Ferrer San Pablo, Regidora de l'Àrea de 
Cultura i Esports. 
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a)            Llicències en matèries pròpies de la seua Àrea de Govern. 
b)            Exercici de la potestat sancionadora en matèries pròpies de la seua 

Àrea de Govern. 
 
  SEGON.- Delegar en els Regidors Delegats que se citen, les 
atribucions que a continuació s'especifiquen, reservant-se per a si la Junta de 
Govern les atribucions que li són pròpies, sense perjuí de la possibilitat de rebre 
delegacions d'altres òrgans: 

 
1)            Sr. Francisco José Arnau Roig, Regidor Delegat d'Habitatge i 

Sostenibilitat. 
 

c)            Llicències en matèries pròpies de la seua Àrea de Govern. 
d)            Exercici de la potestat sancionadora en matèries pròpies de la seua 

Àrea de Govern. 
 

2)            Sr. José Daniel Iserte Carbó, Regidor Delegat d'Espais Públics. 
 

e)            Llicències en matèries pròpies de la seua Àrea de Govern. 
f)             Exercici de la potestat sancionadora en matèries pròpies de la seua 

Àrea de Govern. 
 

3)            Sra. Esmeralda Torres Guillen, Regidora Delegada d'Hisenda. 
 

g)            Llicències en matèries pròpies de la seua Àrea de Govern. 
h)           Exercici de la potestat sancionadora en matèries pròpies de la seua 

Àrea de Govern. 
 

4)            Sr. Antonio Nebot Soriano, Regidor Delegat de Consum. 
 
i)             Llicències en matèries pròpies de la seua Àrea de Govern. 
j)             Exercici de la potestat sancionadora en matèries pròpies de la seua 

Àrea de Govern. 
 

  TERCER.- La present delegació d'atribucions té caràcter indefinit, i 
podrà ser revocada en qualsevol moment, sense perjuí de l'avocació en els termes 
establits legalment. 
 
  QUART.- Les atribucions delegades s'exercitaran en els termes i dins 
dels límits d'esta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en un altre òrgan 
o Regidor. 
 
  QUINT.- Les competències delegades inclouen la facultat de resoldre 
els recursos de reposició contra els actes dictats per l'òrgan delegat. 
 
  SISÈ.- Els decrets que es dicten per delegació d'atribucions de la Junta 
de Govern Local hauran d'indicar expressament esta circumstància. 
 
  SETÈ.- El present acord de delegació substituïx i deixa sense efecte 
l'adoptat en data 21 de juny de 2019, i produirà efectes a partir del dia següent a la 
seua adopció, sense perjuí de la seua preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la 
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província de València i en el Butlletí d'Informació Municipal, així com en la web 
municipal". 
 
  La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que li atorga la 
legislació vigent, per unanimitat, ACORDA: 
 
  Aprovar tots el punts de la proposta esmentada.” 
 
2.04. ACORD JUNTA GOVERN LOCAL DE 01/06/2020. CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI "TELÉFONO AMIGO" PER A ATENDRE NECESSITATS DERIVADES 
DEL COVID-19. 
 
  "Vist l'article 1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 
declara l'estat d'alarma amb la finalitat d'afrontar la situació d'emergència sanitària 
provocada pel coronavirus COVID-19. 
 
  Vist l'apartat primer de l'article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de 
març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del 
COVID-19, que amb la finalitat de realitzar una gestió eficient de les actuacions que 
puguen realitzar les Administracions Públiques en l'àmbit de la contractació, declara 
que l'adopció de qualsevol tipus de mesura directa o indirecta per part dels òrgans 
de l'Administració General de l'Estat per a fer front al COVID-19 justificarà la 
necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que es preveu en l'article 
120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. (d'ara en avant 
LCSP) 
 
  Vist l'article 120 LCSP que regula la tramitació d'emergència, per a 
aquells casos en els quals l'Administració haja d'actuar de manera immediata a 
causa d'esdeveniments catastròfics, de situacions que suposen greu perill o de 
necessitats que afecten la defensa nacional. 
 
  Sent voluntat d'aquesta Administració la intervenció, dins de l'àmbit de 
les seues competències, per a l'atenció de les diferents necessitats que poden sorgir 
com a conseqüència de fer front a la situació d'emergència sanitària provocada pel 
coronavirus COVID-19, sent possible la realització, entre altres possibles actuacions, 
de les recollides en l'article 1 del Reial decret llei 8/2020: 
 
  "a) Reforçar els serveis de proximitat de caràcter domiciliari per a 
garantir les cures, el suport, la vinculació a l'entorn, la seguretat i l'alimentació, 
especialment els dirigits a persones majors, amb discapacitat o en situació de 
dependència, compensant així el tancament de menjadors, centres de dia, centres 
ocupacionals i altres serveis similars, considerant el major risc que assumeixen 
aquestes persones en cas de contagi. Aquests serveis comprenen l'ajuda a domicili 
en totes les seues modalitats i qualsevol altre d'anàloga naturalesa que es preste en 
el domicili de la persona usuària. 
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  b) Incrementar i reforçar el funcionament dels dispositius de 
teleassistència domiciliària de manera que incrementen el ritme de contactes de 
verificació i la vigilància de la població beneficiària d'aquest servei. 
 
  c) Traslladar a l'àmbit domiciliari, quan siga considerat necessari, els 
serveis de rehabilitació, teràpia ocupacional, serveis d'higiene, i uns altres similars, 
considerant la suspensió d'atenció diürna en centres. 
 
  d) Reforçar els dispositius d'atenció a persones sense llar, amb el 
personal i mitjans materials adequats, assegurant que tant elles com els qui les 
atenen estiguen degudament protegides, i possibilitar l'ampliació, tant en el temps 
d'estada com en intensitat, d'aquests. 
 
  e) Reforçar les plantilles de centres de Serveis Socials i centres 
residencials en cas que siga necessari realitzar substitucions per prevenció, per 
contagi o per prestació de nous serveis o sobrecàrrega de la plantilla. 
 
  f) Adquisició de mitjans de prevenció (EPI). 
 
  g) Ampliar la dotació de les partides destinades a garantir ingressos 
suficients a les famílies, per a assegurar la cobertura de les seues necessitats 
bàsiques, ja siguen aquestes d'urgència o d'inserció. 
 
  h) Reforçar, amb serveis i dispositius adequats, els serveis de respir a 
persones cuidadores i les mesures de conciliació per a aquelles famílies 
(especialment monomarentales i monoparentals) que compten amb baixos ingressos 
i necessiten acudir al seu centre de treball o eixir del seu domicili per raons 
justificades i/o urgents. 
 
   i) Altres mesures que les Comunitats Autònomes, en col·laboració amb 
els Serveis Socials de les entitats locals, consideren imprescindibles i urgents per a 
atendre persones especialment vulnerables amb motiu d'aquesta crisi, i siguen 
degudament justificades". 
 
  Es considera que, en la mesura en què aqueixes prestacions no 
puguen ser realitzades directament per aquesta Administració per no disposar de 
béns o mitjans per a això, la immediatesa de la resposta que ha de donar-se, ateses 
les excepcionals mesures d'aquesta crisi sanitària, pot impedir la confecció d'un 
expedient de contractació d'acord amb el que es preveu en la LCSP per a la 
satisfacció de la necessitat detectada, sent en aqueixos casos l'única via possible la 
tramitació d'emergència. 
 
  D'acord amb el que preveu l'article 120.1 LCSP en el seu apartat a), 
"L'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l'esdeveniment produït o 
satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en 
part, sense subjectar-se als requisits formals establits en la present Llei, fins i tot el 
de l'existència de crèdit suficient. En cas que no existisca crèdit adequat i suficient, 
una vegada adoptat l'acord, es procedirà a la seua dotació de conformitat amb el que 
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s'estableix en la Llei General Pressupostària." D'altra banda, l'apartat segon de 
l'article 120 determina que les restants prestacions que siguen necessàries per a 
completar l'actuació escomesa per l'Administració i que no tinguen caràcter 
d'emergència es contractaran conformement a la tramitació ordinària regulada en 
aquesta Llei. 
 
  Considerant que el telèfon amic sorgeix com a iniciativa pionera de 
caràcter municipal davant la situació provocada per l'estat d'alarma decretat per la 
crisi sanitària derivada de la pandèmia del COVID-19. L'objectiu principal és 
proporcional una atenció especial a les persones majors i ciutadans en general que 
es troben soles i que tinguen necessitat de conversar. 
 
  Vistos els diferents pressupostos acceptats per la successives 
pròrrogues de l'estat d'alarma, el servei ascendeix a 31.726.-€ exempts d'IVA pel 
període comprès entre el 20 de març al 14 de maig. 
 
  Vist tot el que s'exposa, en virtut de les competències delegades pel 
Decret d'Alcaldia 1661/2020, de 14 d'abril, es proposa que la Junta de Govern Local, 
en execució de les competències que li són pròpies, adopte el següent ACORD: 
 
  Primer: Declarar la tramitació emergència per a la contractació del 
servei de "Teléfono amigo", amb l'objectiu principal és proporcionar una atenció 
especial a les persones majors i ciutadans en general que es troben soles i que 
tinguen necessitat de conversar pel l'estat d'alarma decretat per la crisi sanitària 
derivada de la pandèmia del COVID-19, quedant, per això, justificada la necessitat 
d'actuar de manera immediata, considerant-se com aquest com un supòsit de greu 
perill als efectes previstos en l'article 120.1 LCSP.  
 
  Segon.- Ordenar la execució del present contracte. 
 
  Tercer.- Adjudicar a SERVISIPCO CV amb CIF F46273603 el servei 
del "Teléfono Amigo". 
 
  Quart.- L'import máxim del contracte és de trenta-un mil set-cents vint-
i-sis euros 31.726.-€ exempts d'IVA pel període comprès entre el 20 de març al 14 
de maig. 
 
  Cinquè.- Notificar el present acord al contractista adjudicatari.  
 
  Sisè.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació. 
 
  Setè.- Comunicar el present acord a Alicia Antelo, a la Oficina 
pressupostaria, a la unitat de Comptabilitat i a la Tresoreria Municipal perquè en 
prengueu coneixement i efectes oportuns.  
 
  Huitè.- Publicar el present acord en la PLASCP." 
 
  La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que li atorga la 
legislació vigent, per unanimitat, ACORDA: 

Pàgina 12 de 33 



Ple Ordinari 02-07-2020 

 
  Aprovar tots el punts de la proposta esmentada. 
 
2.05. ACORD JUNTA GOVERN LOCAL DE 18/06/2020. CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI PER A LA REALITZACIÓ DE PROVES DIAGNÒSTIQUES COVID PER A 
PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE TORRENT PER PROCEDIMENT 
D'EMERGÈNCIA PER A ATENDRE NECESSITATS DERIVADES DEL COVID-19. 
 
  "Vist l'article 1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 
declara l'estat d'alarma amb la finalitat d'afrontar la situació d'emergència sanitària 
provocada pel coronavirus COVID-19. 
 
  Vist l'apartat primer de l'article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de 
març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del 
COVID-19, que amb la finalitat de realitzar una gestió eficient de les actuacions que 
puguen realitzar les Administracions Públiques en l'àmbit de la contractació, declara 
que l'adopció de qualsevol tipus de mesura directa o indirecta per part dels òrgans 
de l'Administració General de l'Estat per a fer front al COVID-19 justificarà la 
necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que es preveu en l'article 
120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. (d'ara en avant 
LCSP) 
 
  Vist l'article 120 LCSP que regula la tramitació d'emergència, per a 
aquells casos en els quals l'Administració haja d'actuar de manera immediata a 
causa d'esdeveniments catastròfics, de situacions que suposen greu perill o de 
necessitats que afecten la defensa nacional. 
 
  Sent voluntat d'aquesta Administració la intervenció, dins de l'àmbit de 
les seues competències, per a l'atenció de les diferents necessitats que poden sorgir 
com a conseqüència de fer front a la situació d'emergència sanitària provocada pel 
coronavirus COVID-19, sent possible la realització, entre altres possibles actuacions, 
de les recollides en l'article 1 del Reial decret llei 8/2020: 
 
  "a) Reforçar els serveis de proximitat de caràcter domiciliari per a 
garantir les cures, el suport, la vinculació a l'entorn, la seguretat i l'alimentació, 
especialment els dirigits a persones majors, amb discapacitat o en situació de 
dependència, compensant així el tancament de menjadors, centres de dia, centres 
ocupacionals i altres serveis similars, considerant el major risc que assumeixen 
aquestes persones en cas de contagi. Aquests serveis comprenen l'ajuda a domicili 
en totes les seues modalitats i qualsevol altre d'anàloga naturalesa que es preste en 
el domicili de la persona usuària. 
 
  b) Incrementar i reforçar el funcionament dels dispositius de 
teleassistència domiciliària de manera que incrementen el ritme de contactes de 
verificació i la vigilància de la població beneficiària d'aquest servei. 
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  c) Traslladar a l'àmbit domiciliari, quan siga considerat necessari, els 
serveis de rehabilitació, teràpia ocupacional, serveis d'higiene, i uns altres similars, 
considerant la suspensió d'atenció diürna en centres. 
 
  d) Reforçar els dispositius d'atenció a persones sense llar, amb el 
personal i mitjans materials adequats, assegurant que tant elles com els qui les 
atenen estiguen degudament protegides, i possibilitar l'ampliació, tant en el temps 
d'estada com en intensitat, d'aquests. 
 
  e) Reforçar les plantilles de centres de Serveis Socials i centres 
residencials en cas que siga necessari realitzar substitucions per prevenció, per 
contagi o per prestació de nous serveis o sobrecàrrega de la plantilla. 
 
  f) Adquisició de mitjans de prevenció (EPI). 
 
  g) Ampliar la dotació de les partides destinades a garantir ingressos 
suficients a les famílies, per a assegurar la cobertura de les seues necessitats 
bàsiques, ja siguen aquestes d'urgència o d'inserció. 
 
  h) Reforçar, amb serveis i dispositius adequats, els serveis de respir a 
persones cuidadores i les mesures de conciliació per a aquelles famílies 
(especialment monomarentales i monoparentals) que compten amb baixos ingressos 
i necessiten acudir al seu centre de treball o eixir del seu domicili per raons 
justificades i/o urgents. 
 
  i) Altres mesures que les Comunitats Autònomes, en col·laboració amb 
els Serveis Socials de les entitats locals, consideren imprescindibles i urgents per a 
atendre persones especialment vulnerables amb motiu d'aquesta crisi, i siguen 
degudament justificades." 
 
  Es considera que, en la mesura en què aqueixes prestacions no 
puguen ser realitzades directament per aquesta Administració per no disposar de 
béns o mitjans per a això, la immediatesa de la resposta que ha de donar-se, ateses 
les excepcionals mesures d'aquesta crisi sanitària, pot impedir la confecció d'un 
expedient de contractació d'acord amb el que es preveu en la LCSP per a la 
satisfacció de la necessitat detectada, sent en aqueixos casos l'única via possible la 
tramitació d'emergència. 
 
  D'acord amb el que preveu l'article 120.1 LCSP en el seu apartat a), 
"L'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l'esdeveniment produït o 
satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en 
part, sense subjectar-se als requisits formals establits en la present Llei, fins i tot el 
de l'existència de crèdit suficient. En cas que no existisca crèdit adequat i suficient, 
una vegada adoptat l'acord, es procedirà a la seua dotació de conformitat amb el que 
s'estableix en la Llei General Pressupostària." D'altra banda, l'apartat segon de 
l'article 120 determina que les restants prestacions que siguen necessàries per a 
completar l'actuació escomesa per l'Administració i que no tinguen caràcter 
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d'emergència es contractaran conformement a la tramitació ordinària regulada en 
aquesta Llei. 
 
  Considerant que s’ha sol·licitat pressupost per a la realització de les 
proves diagnòstiques COVID-19 al laboratoris Chust-Lizondo, Quironprevención i 
Unimlab. 
 
  Vista la proposta del Regidor de l’Àrea de personal, de data 
17/06/2020. 
 
  Vist el pressupost de laboratorio Chust-Lizondo de data 10/06/2020, 
tenint en compte que el cost unitari de cadascuna de les proves: 48.-€, no subjecte a 
IVA, per a les proves de detecció d'anticossos quantitatius COVID-19 IgM+IgG; i 
103.-€, no subjecte a IVA, per a la detecció del COVID per PCR, realitzant una 
estimació de les necessitats (440 unitats anticossos i 15 unitats PRC), ascendeix a la 
quantitat de 22.665.-€. 
 
  En tractar-se d'una estimació, únicament es facturaran les proves que 
efectivament es realitzen. 
 
  Vist tot el que s'exposa, en virtut de les competències delegades pel 
Decret d'Alcaldia 1661/2020, de 14 d'abril, es proposa que la Junta de Govern Local, 
en execució de les competències que li són pròpies, adopte el següent ACORD: 
 
  Primer: Declarar la tramitació emergència per a la contractació del 
servei per a la realització de proves diagnòstiques covid per a personal de 
l'Ajuntament de Torrent per procediment d'emergència per a atendre necessitats 
derivades del COVID-19, quedant, per això, justificada la necessitat d'actuar de 
manera immediata, considerant-se com aquest com un supòsit de greu perill als 
efectes previstos en l'article 120.1 LCSP.  
 
  Segon.- Ordenar la execució del present contracte. 
 
  Tercer.- Adjudicar a LABORATORIO CHUST-LIZONDO SL amb CIF 
B97918213 el servei per a la realització de proves diagnòstiques covid per a 
personal de l'Ajuntament de Torrent.  
 
  Quart.- L'import máxim del contracte és de vint-i-dos mil sis-cents 
seixanta-cinc euros (22.665.-€) no subjectes a IVA, de conformitat amb el pressupost 
de data, 10/06/2020, tenint en compte que el cost unitari de cadascuna de les 
proves: 48.-€, no subjecte a IVA, per a les proves de detecció d'anticossos 
quantitatius COVID-19 IgM+IgG; i 103.-€, no subjecte a IVA, per a la detecció del 
COVID per PCR, realitzant una estimació de les necessitats (440 unitats anticossos i 
15 unitats PRC), ascendeix a la quantitat de 22.665.-€. 
 
  En tractar-se d'una estimació, únicament es facturaran les proves que 
efectivament es realitzen, en els termes indicats prèvia conformitat amb el 
responsable del contracte. 
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  Cinquè.- Notificar el present acord al contractista adjudicatari.  
 
  Sisè.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació. 
 
  Setè.- Comunicar el present acord a la Oficina pressupostaria, a la 
unitat de Comptabilitat i a la Tresoreria Municipal perquè en prengueu coneixement i 
efectes oportuns.  
 
  Huitè.- Publicar el present acord en la PLASCP". 
 
  La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que li atorga la 
legislació vigent, per unanimitat, ACORDA: 
 
  Aprovar tots el punts de la proposta esmentada”. 
 
2.06. ACORD JUNTA GOVERN LOCAL DE 19/06/2020. CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DE 25.000 MÀSCARES HIGIÈNIQUES REUTILITZABLES 
INFANTILS ESTAMPADES PER PROCEDIMENT D'EMERGÈNCIA PER A 
ATENDRE NECESSITATS DERIVADES DEL COVID-19. 
 
  "Vist l'article 1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 
declara l'estat d'alarma amb la finalitat d'afrontar la situació d'emergència sanitària 
provocada pel coronavirus COVID-19. 
 
  Vist l'apartat primer de l'article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de 
març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del 
COVID-19, que amb la finalitat de realitzar una gestió eficient de les actuacions que 
puguen realitzar les Administracions Públiques en l'àmbit de la contractació, declara 
que l'adopció de qualsevol tipus de mesura directa o indirecta per part dels òrgans 
de l'Administració General de l'Estat per a fer front al COVID-19 justificarà la 
necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que es preveu en l'article 
120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. (d'ara en avant 
LCSP) 
 
  Vist l'article 120 LCSP que regula la tramitació d'emergència, per a 
aquells casos en els quals l'Administració haja d'actuar de manera immediata a 
causa d'esdeveniments catastròfics, de situacions que suposen greu perill o de 
necessitats que afecten la defensa nacional. 
 
  Sent voluntat d'aquesta Administració la intervenció, dins de l'àmbit de 
les seues competències, per a l'atenció de les diferents necessitats que poden sorgir 
com a conseqüència de fer front a la situació d'emergència sanitària provocada pel 
coronavirus COVID-19, sent possible la realització, entre altres possibles actuacions, 
de les recollides en l'article 1 del Reial decret llei 8/2020: 
 
  "a) Reforçar els serveis de proximitat de caràcter domiciliari per a 
garantir les cures, el suport, la vinculació a l'entorn, la seguretat i l'alimentació, 
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especialment els dirigits a persones majors, amb discapacitat o en situació de 
dependència, compensant així el tancament de menjadors, centres de dia, centres 
ocupacionals i altres serveis similars, considerant el major risc que assumeixen 
aquestes persones en cas de contagi. Aquests serveis comprenen l'ajuda a domicili 
en totes les seues modalitats i qualsevol altre d'anàloga naturalesa que es preste en 
el domicili de la persona usuària. 
 
  b) Incrementar i reforçar el funcionament dels dispositius de 
teleassistència domiciliària de manera que incrementen el ritme de contactes de 
verificació i la vigilància de la població beneficiària d'aquest servei. 
 
  c) Traslladar a l'àmbit domiciliari, quan siga considerat necessari, els 
serveis de rehabilitació, teràpia ocupacional, serveis d'higiene, i uns altres similars, 
considerant la suspensió d'atenció diürna en centres. 
 
  d) Reforçar els dispositius d'atenció a persones sense llar, amb el 
personal i mitjans materials adequats, assegurant que tant elles com els qui les 
atenen estiguen degudament protegides, i possibilitar l'ampliació, tant en el temps 
d'estada com en intensitat, d'aquests. 
 
  e) Reforçar les plantilles de centres de Serveis Socials i centres 
residencials en cas que siga necessari realitzar substitucions per prevenció, per 
contagi o per prestació de nous serveis o sobrecàrrega de la plantilla. 
 
  f) Adquisició de mitjans de prevenció (EPI). 
 
  g) Ampliar la dotació de les partides destinades a garantir ingressos 
suficients a les famílies, per a assegurar la cobertura de les seues necessitats 
bàsiques, ja siguen aquestes d'urgència o d'inserció. 
 
  h) Reforçar, amb serveis i dispositius adequats, els serveis de respir a 
persones cuidadores i les mesures de conciliació per a aquelles famílies 
(especialment monomarentals i monoparentals) que compten amb baixos ingressos i 
necessiten acudir al seu centre de treball o eixir del seu domicili per raons 
justificades i/o urgents. 
 
  i) Altres mesures que les Comunitats Autònomes, en col·laboració amb 
els Serveis Socials de les entitats locals, consideren imprescindibles i urgents per a 
atendre persones especialment vulnerables amb motiu d'aquesta crisi, i siguen 
degudament justificades." 
 
  Es considera que, en la mesura en què aqueixes prestacions no 
puguen ser realitzades directament per aquesta Administració per no disposar de 
béns o mitjans per a això, la immediatesa de la resposta que ha de donar-se, ateses 
les excepcionals mesures d'aquesta crisi sanitària, pot impedir la confecció d'un 
expedient de contractació d'acord amb el que es preveu en la LCSP per a la 
satisfacció de la necessitat detectada, sent en aqueixos casos l'única via possible la 
tramitació d'emergència. 
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  D'acord amb el que preveu l'article 120.1 LCSP en el seu apartat a), 
"L'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l'esdeveniment produït o 
satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en 
part, sense subjectar-se als requisits formals establits en la present Llei, fins i tot el 
de l'existència de crèdit suficient. En cas que no existisca crèdit adequat i suficient, 
una vegada adoptat l'acord, es procedirà a la seua dotació de conformitat amb el que 
s'estableix en la Llei General Pressupostària." D'altra banda, l'apartat segon de 
l'article 120 determina que les restants prestacions que siguen necessàries per a 
completar l'actuació escomesa per l'Administració i que no tinguen caràcter 
d'emergència es contractaran conformement a la tramitació ordinària regulada en 
aquesta Llei. 
 
  Vist el pressupost de data 18/06/2020. 
 
  Vista la proposta del Regidor de Personal. 
 
  Vist tot el que s'exposa, en virtut de les competències delegades pel 
Decret d'Alcaldia 1661/2020, de 14 d'abril, es proposa que la Junta de Govern Local, 
en execució de les competències que li són pròpies, adopte el següent ACORD: 
 
  Primer: Declarar la tramitació emergència per a la contractació del 
subministrament de 25.000 màscares higièniques reutilitzables infantils estampades, 
per a fer front a la situació derivada del COVID-19, quedant, per això, justificada la 
necessitat d'actuar de manera immediata, considerant-se com aquest com un 
supòsit de greu perill als efectes previstos en l'article 120.1 LCSP.  
 
  Segon.- Ordenar l'execució del present contracte. 
 
  Tercer.- Adjudicar a DISEÑOS MEDI SL amb CIF B97054175 el 
subministrament de 25.000 màscares higièniques reutilitzables infantils estampades. 
 
  Quart.- L'import del contracte és de vint-i cinc mil euros (25.000,00.-€) 
exempts d'IVA de conformitat amb el pressupost de data, 18/06/2020. 
 
  Cinquè.- Notificar el present acord al contractista adjudicatari.  
 
  Sisè.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació. 
 
  Setè.- Comunicar el present acord a la Oficina pressupostaria, a la 
unitat de Comptabilitat i a la Tresoreria Municipal perquè en prengueu coneixement i 
efectes oportuns.  
 
  Huitè.- Publicar el present acord en la PLASCP". 
 
  La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que li atorga la 
legislació vigent, per unanimitat, ACORDA: 
 
  Aprovar tots el punts de la proposta esmentada”. 
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2.07. ACORD JUNTA GOVERN LOCAL DE 19/06/2020. CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DE 45.000 MÀSCARES PER A PERSONAL MUNICIPAL 
PER PROCEDIMENT D'EMERGÈNCIA PER A ATENDRE NECESSITATS 
DERIVADES DEL COVID-19. 
 
  "Vist l'article 1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 
declara l'estat d'alarma amb la finalitat d'afrontar la situació d'emergència sanitària 
provocada pel coronavirus COVID-19. 
 
  Vist l'apartat primer de l'article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de 
març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del 
COVID-19, que amb la finalitat de realitzar una gestió eficient de les actuacions que 
puguen realitzar les Administracions Públiques en l'àmbit de la contractació, declara 
que l'adopció de qualsevol tipus de mesura directa o indirecta per part dels òrgans 
de l'Administració General de l'Estat per a fer front al COVID-19 justificarà la 
necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que es preveu en l'article 
120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. (d'ara en avant 
LCSP) 
 
  Vist l'article 120 LCSP que regula la tramitació d'emergència, per a 
aquells casos en els quals l'Administració haja d'actuar de manera immediata a 
causa d'esdeveniments catastròfics, de situacions que suposen greu perill o de 
necessitats que afecten la defensa nacional. 
 
  Sent voluntat d'aquesta Administració la intervenció, dins de l'àmbit de 
les seues competències, per a l'atenció de les diferents necessitats que poden sorgir 
com a conseqüència de fer front a la situació d'emergència sanitària provocada pel 
coronavirus COVID-19, sent possible la realització, entre altres possibles actuacions, 
de les recollides en l'article 1 del Reial decret llei 8/2020: 
 
  "a) Reforçar els serveis de proximitat de caràcter domiciliari per a 
garantir les cures, el suport, la vinculació a l'entorn, la seguretat i l'alimentació, 
especialment els dirigits a persones majors, amb discapacitat o en situació de 
dependència, compensant així el tancament de menjadors, centres de dia, centres 
ocupacionals i altres serveis similars, considerant el major risc que assumeixen 
aquestes persones en cas de contagi. Aquests serveis comprenen l'ajuda a domicili 
en totes les seues modalitats i qualsevol altre d'anàloga naturalesa que es preste en 
el domicili de la persona usuària. 
 
  b) Incrementar i reforçar el funcionament dels dispositius de 
teleassistència domiciliària de manera que incrementen el ritme de contactes de 
verificació i la vigilància de la població beneficiària d'aquest servei. 
 
  c) Traslladar a l'àmbit domiciliari, quan siga considerat necessari, els 
serveis de rehabilitació, teràpia ocupacional, serveis d'higiene, i uns altres similars, 
considerant la suspensió d'atenció diürna en centres. 
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  d) Reforçar els dispositius d'atenció a persones sense llar, amb el 
personal i mitjans materials adequats, assegurant que tant elles com els qui les 
atenen estiguen degudament protegides, i possibilitar l'ampliació, tant en el temps 
d'estada com en intensitat, d'aquests. 
 
  e) Reforçar les plantilles de centres de Serveis Socials i centres 
residencials en cas que siga necessari realitzar substitucions per prevenció, per 
contagi o per prestació de nous serveis o sobrecàrrega de la plantilla. 
 
  f) Adquisició de mitjans de prevenció (EPI). 
 
  g) Ampliar la dotació de les partides destinades a garantir ingressos 
suficients a les famílies, per a assegurar la cobertura de les seues necessitats 
bàsiques, ja siguen aquestes d'urgència o d'inserció. 
 
  h) Reforçar, amb serveis i dispositius adequats, els serveis de respir a 
persones cuidadores i les mesures de conciliació per a aquelles famílies 
(especialment monomarentales i monoparentals) que compten amb baixos ingressos 
i necessiten acudir al seu centre de treball o eixir del seu domicili per raons 
justificades i/o urgents. 
 
  i) Altres mesures que les Comunitats Autònomes, en col·laboració amb 
els Serveis Socials de les entitats locals, consideren imprescindibles i urgents per a 
atendre persones especialment vulnerables amb motiu d'aquesta crisi, i siguen 
degudament justificades." 
 
  Es considera que, en la mesura en què aqueixes prestacions no 
puguen ser realitzades directament per aquesta Administració per no disposar de 
béns o mitjans per a això, la immediatesa de la resposta que ha de donar-se, ateses 
les excepcionals mesures d'aquesta crisi sanitària, pot impedir la confecció d'un 
expedient de contractació d'acord amb el que es preveu en la LCSP per a la 
satisfacció de la necessitat detectada, sent en aqueixos casos l'única via possible la 
tramitació d'emergència. 
 
  D'acord amb el que preveu l'article 120.1 LCSP en el seu apartat a), 
"L'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l'esdeveniment produït o 
satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en 
part, sense subjectar-se als requisits formals establits en la present Llei, fins i tot el 
de l'existència de crèdit suficient. En cas que no existisca crèdit adequat i suficient, 
una vegada adoptat l'acord, es procedirà a la seua dotació de conformitat amb el que 
s'estableix en la Llei General Pressupostària." D'altra banda, l'apartat segon de 
l'article 120 determina que les restants prestacions que siguen necessàries per a 
completar l'actuació escomesa per l'Administració i que no tinguen caràcter 
d'emergència es contractaran conformement a la tramitació ordinària regulada en 
aquesta Llei. 
 
  Vist el pressupost de data 18/06/2020. 
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  Vista la proposta del Regidor de Personal. 
 
  Vist tot el que s'exposa, en virtut de les competències delegades pel 
Decret d'Alcaldia 1661/2020, de 14 d'abril, es proposa que la Junta de Govern Local, 
en execució de les competències que li són pròpies, adopte el següent ACORD: 
 
  Primer: Declarar la tramitació emergència per a la contractació del 
subministrament de 45.000 màscares per a personal municipal, per a fer front a la 
situació derivada del COVID-19, quedant, per això, justificada la necessitat d'actuar 
de manera immediata, considerant-se com aquest com un supòsit de greu perill als 
efectes previstos en l'article 120.1 LCSP.  
 
  Segon.- Ordenar la execució del present contracte. 
 
  Tercer.- Adjudicar a OKI GLOBAL INVESTIMENST, S.L. amb CIF 
B40550170 el subministrament de 45.000 màscares per a personal municipal. 
 
  Quart.- L'import del contracte és de cinquanta-un mil sis-cents euros 
(51.600,00.-€) exempts d'IVA de conformitat amb el pressupost de data, 18/06/2020. 
 
  Cinquè.- Notificar el present acord al contractista adjudicatari.  
 
  Sisè.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació. 
 
  Setè.- Comunicar el present acord a la Oficina pressupostaria, a la 
unitat de Comptabilitat i a la Tresoreria Municipal perquè en prengueu coneixement i 
efectes oportuns.  
 
  Huitè.- Publicar el present acord en la PLASCP". 
 
  La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats que li atorga la 
legislació vigent, per unanimitat, ACORDA: 
 
  Aprovar tots el punts de la proposta esmentada”. 
 
 
3. 9170/2020/GEN - DETERMINACIÓ, A L'EFECTE DE CALENDARI LABORAL, 
DELS DIES FESTIUS DE CARÀCTER LOCAL PER AL 2021. 
 
 
  Es dóna compte de la proposta del Regidor Delegat de l’Àrea 
d’Estratègia, Innovació i Economia que es transcriu a continuació: 
 
  “Per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç 
i Treball, amb la finalitat de procedir a l'elaboració del calendari laboral de la 
província, sol·licita anualment es remeta acord Plenari proposant les dos festivitats 
locals que, amb caràcter retribuït i no recuperable i pel seu caràcter tradicional 
hauran de celebrar-se durant l'any 2021 en este municipi. 

Pàgina 21 de 33 



Ple Ordinari 02-07-2020 

 
  Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent 
ACORD: 
 
  PRIMER.- Determinar les festes locals, no recuperables, per a l'any 
2021, les festivitats següents: 
 
  * 12 d'abril (Sant Vicent Ferrer) 
  * 30 de juliol (Sants Patrons de Torrent) 
 
   SEGON.- Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball”. 
 
  El Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA aprovar la 
proposta anterior. 
 
 
4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, 
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 
 
4.01. 9153/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS 
MUNICIPALS VOX, POPULAR I COMPROMÍS PER TORRENT PER A LA 
CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I 
RECLAMACIONS. 
 
  Es dóna compte de la moció de l'epígraf, el text literal de la qual és: 
 
  "EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
  La Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, conocida 
como 'Ley de Grandes Ciudades', de 16 de diciembre de 2003, entró en vigor el 1 de 
enero de 2004 con el objetivo de "potenciar la participación ciudadana en los 
asuntos municipales, responder a la exigencia de una política abierta y creativa 
sobre las principales políticas de la ciudad; y ofrecer a las grandes ciudades un 
modelo de organización y funcionamiento distinto al de las pequeñas poblaciones". 
 
  El artículo 132 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local y con objeto de defender los derechos de los vecinos ante la 
Administración municipal, establece que el Pleno creará una Comisión Especial de 
Sugerencias y Reclamaciones, cuyo funcionamiento se regulará en normas de 
carácter orgánico. El Reglamento Orgánico de nuestra Ciudad, en su artículo 110.1 
ya establece que "en el Ayuntamiento de Torrent existirá una Comisión Especial de 
Sugerencias y Reclamaciones que se regirá por lo dispuesto en la presente Sección 
y por los preceptos del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana que 
resulten de aplicación", sin embargo, a fecha de hoy, esta Comisión Especial no ha 
sido establecida a pesar de estar reflejada y reglamentada en el REGLAMENTO 
ORGÁNICO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENT. 
 

Pàgina 22 de 33 



Ple Ordinari 02-07-2020 

  Hacemos hincapié en el control de la información por parte de los 
grupos municipales, de hecho la citada Ley 7/1985 especificaba que la comisión 
estaría "formada por representantes de todos los grupos que integren el Pleno, de 
forma proporcional al número de miembros que tengan en el mismo" y el propio 
Reglamento Orgánico refiere que la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones podrá supervisar la actividad de la Administración municipal, y 
deberá dar cuenta al Pleno, mediante un informe anual, de las quejas presentadas 
por los vecinos y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los 
servicios municipales, con especificación de las sugerencias o recomendaciones no 
admitidas por la Administración municipal. No obstante, también podrá realizar 
informes extraordinarios cuando la gravedad o la urgencia de los hechos lo 
aconsejen. 
 
  Creemos imprescindible, por tanto, la constitución de dicha Comisión 
con el fin de dar cumplimiento a nuestra propia normativa y redundar en el beneficio 
de los torrentinos. 
 
  Por todo ello, el grupo municipal VOX TORRENT presenta el siguiente 
acuerdo al Pleno, ACUERDO: 
 
  PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a constituir la Comisión 
Especial de Sugerencias y Reclamaciones". 
 
  De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 
1, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la moció anterior. 
 
Àudio:  04.01.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2324 
 
 
4.02. 4816/2020/GEN - PROPOSTA DELEGAT D’ESTRATÈGIA, INNOVACIÓ I 
ECONOMIA, DETERMINACIÓ FORMA GESTIÓ SOSTENIBLE I EFICIENT DEL 
SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS I COL·LEGIS PÚBLICS PER 
GESTIÓ DIRECTA. 
 
  Es dóna compte de la proposta formulada pel Sr. Andrés Campos 
Casado, regidor delegat de l’Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia, amb el 
contingut següent: 
 
  “Atés que en data 27 de setembre de 1988 l'Ajuntament Ple va 
adjudicar a la COOPERATIVA VALENCIANA DEL SERVEI POPULAR, el contracte 
de serveis de neteja de locals i dependències municipals i col·legis públics per un 
termini de 2 anys prorrogables per anualitats i per la tàcita, formalitzant-se l'oportú 
contracte en data 20 d'octubre de 1988, el qual va ser resolt de manera expressa per 
un altre acord de data 22 de juliol de 1993, amb referència a la data de la seua 
finalització (10/10/93-sic-), acordant així mateix que continuara la prestació del servei 
fins hui en què entre en vigor la nova adjudicació, circumstància aquesta que no ha 
ocorregut encara. 
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  L'exposat significa que fins hui la prestació del servei de neteja de 
locals municipals i col·legis públics es realitza en la modalitat de gestió directa, sota 
la forma d'un contracte de serveis. 
 
  Ara bé, aquest servei ve prestant-se sense contracte que ho recolze, 
per la qual cosa es fa necessari regularitzar aquesta situació, per al que haurem 
d'acudir a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL 
d'ara en avant), que en el seu article 85 (en la redacció donada per la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local –
LRSAL d'ara en avant-) estableix la sostenibilitat i l'eficiència de la manera de prestar 
el servei com a element nuclear de la seua elecció, i aqueixa exigència es plasma en 
la necessitat d'aprovar un expedient on es motive la forma de gestió d'un servei 
públic quan aquesta s'aparte de la gestió administrativa "ordinària" i es conduïsca 
per fórmules de gestió empresarial perquè, tal com s'al·ludeix en l'Exposició de 
Motius de la LRSAL, un dels fins de la reforma és incentivar la iniciativa privada, 
evitant l'intervencionisme públic en aquesta, excepte justificació de la idoneïtat i 
conveniència. 
 
  Així, si la modalitat triada és la de gestió directa per la pròpia entitat 
local o mitjançant Organisme Autònom, es requereixen els informes necessaris 
acreditatius que aquesta és la més sostenible i eficient d'entre tota les possibilitats. 
 
  Si, per contra, la modalitat triada és la d'entitat pública empresarial local 
o la de Societat mercantil local, el capital social del qual siga de titularitat pública, 
s'afig un requisit més, i és que haurà d'elaborar-se una memòria justificativa que 
aquestes resulten més sostenibles i eficients que la gestió per la pròpia entitat local o 
l'organisme autònom local, per al que s'hauran de tindre en compte els criteris de 
rendibilitat econòmica i recuperació de la inversió. 
 
  A més d'això, haurà de constar en l'expedient la memòria justificativa 
de l'assessorament rebut que s'elevarà al Ple per a la seua aprovació on s'inclouran 
els informes sobre el cost del servei, així com, el suport tècnic rebut, que hauran de 
ser publicitats. A aquest efecte, es recaptarà informe de l'interventor local qui 
valorarà la sostenibilitat financera de les propostes plantejades. 
 
  Si, per contra, la modalitat triada és la de gestió indirecta mitjançant les 
diferents formes previstes per al contracte de concessió de serveis de la LCSP, es 
requerirà, a més dels informes necessaris acreditatius que aquesta és la més 
sostenible i eficient d'entre totes les possibilitats, "... haver-se establit el seu règim 
jurídic, que declare expressament que l'activitat de què es tracta queda assumida 
per l'Administració respectiva com a pròpia d'aquesta, determine l'abast de les 
prestacions en favor dels administrats, i regule els aspectes de caràcter jurídic, 
econòmic i administratiu relatius a la prestació del servei" (art. 284.2 LCSP) 
 
  S'acompanya a la present proposta informe sobre la sostenibilitat i 
eficiència de l'elecció de la gestió directa per la pròpia entitat i justificatiu que ens 
trobem davant un contracte de serveis de l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, en el qual a més, es destaca la 
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problemàtica plantejada per la subrogació del personal que fins ara treballa en la 
prestació del servei i per a la solució del qual es considera així mateix com més 
favorable la gestió directa per la pròpia entitat mitjançant un nou contracte de 
serveis. 
 
  Donada la naturalesa del contracte de què es tracta, que es considera 
essencial per al bon desenvolupament dels serveis públics municipals, es pot 
justificar l'excepció contemplada en la Disposició Addicional Tercera del Reial decret 
463/2020, de 14 de març, del Govern d'Espanya, pel qual es decreta l'Estat d'Alarma 
per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per aquell, a fi de poder tramitar 
l'expedient que ens ocupa, ja que amb això es protegeix l'interés general i el 
funcionament bàsic dels serveis. 
 
  A la vista de tot això i dels informes que obren en l'expedient, aquesta 
Delegació ve a proposar a l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD: 
 
  Primer.- Determinar que la forma de gestió més sostenible i eficient del 
servei de neteja d'edificis municipals i col·legis públics és la gestió directa per la 
pròpia entitat, mitjançant un contracte de serveis. 
 
  Segon.- Atés que això suposa no canviar la forma de gestió que era 
utilitzada fins al moment no és necessari l'acord plenari exigit per l'article 123.1,k) 
LRBRL. 
 
  Tercer.- Que es prosseguisca amb la tramitació de l'expedient 
mitjançant la redacció dels oportuns plecs de condicions, en els quals haurà de 
contemplar-se l'obligació de subrogació del personal afectat, el qual haurà de ser 
identificat en aquells, així com la posterior licitació del contracte”. 
 
  De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 
1, el Ple, en votació ordinària i per vint-i-dos vots a favor dels grups polítics 
municipals Vox, Ciudadanos, Popular i Socialista, i dos abstencions del grups polític 
municipal Compromís per Torrent, ACORDA, aprovar la proposta anterior. 
 
Àudio:  04.02.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2325 
 
 
  S'incorpora a la sessió el regidor del grup polític municipal Sr. Ignacio 
Carratalá Belloch. 
 
 
5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, 
EDUCACIÓ I JOVENTUT. 
 
5.01. 9048/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT 
PER LA COGESTIÓ DE L’INGRÉS MÍNIM VITAL. 
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  Es dóna compte de la moció de l'epígraf, modificada amb l’esmena del 
grup proponent al punt un de l'acord, resultant el tex següent: 
 
  "EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
  La igualtat d'oportunitats i la garantia dels recursos mínims per a que 
tota la ciutadania puga participar de la vida social i economia és un dels principis 
sobre els quals es sustenta la nostra democràcia. No obstant això, les desigualtats 
creixents en nivells de renda i la insuficiència de recursos per part de moltes 
persones i famílies, fan necessària la garantia, per part dels poders públics, d'un 
mínim d'ingressos garantint la distribució de la riquesa. 
 
  Així s'ha fet per part dels diferents territoris, d'acord amb les 
competències en Serveis Socials que desenvolupen d'acord amb el marc 
constitucional i els diferents Estatus d'Autonomia, amb la posada en marxa de 
rendes mínimes garantides per a les persones amb insuficiència d'ingressos per 
garantir el dret a la vida. Rendes que estan en marxa en totes les Comunitats i 
Ciutats Autònomes. En la Comunitat Valenciana, el passat 2017 es va fer un 
replantejament integral de la renda mínima d'aplicació, donant lloc, amb l'aprovació 
de la Llei 19/2017, a la Renda Valenciana d'Inclusió, un instrument que esdevé un 
dret per a les persones, que garanteix uns ingressos mínims equiparables al salari 
mínim interprofessional, i que desenvolupa, a més, uns itineraris d'inclusió social 
associats, fent de la Renda una eina per a facilitar la plena integració de la 
ciutadania possibilitant projectes vitals amb dignitat.  
 
  Durant els últims anys, s'ha anat desplegant, progressivament, el model 
de gestió de la Renda Valenciana d'Inclusió, amb formació del personal de Serveis 
Socials, el desenvolupament dels tràmits associats a la sol·licitud i valoració, i el 
desplegament d'aquests itineraris d'inclusió, en un procés complexe que implica un 
canvi de visió, paradigma, i gestió, i que és prova del caràcter processual de la 
implantació d'aquest tipus de mesures. Ara, amb el sistema de gestió de la Renda 
Valenciana d'Inclusió en ple funcionament, aquest ingrés arriba, en les seues 
diferents modalitats, a un total de 46.759 beneficiàries, i 12.113 persones o unitats 
de convivència ha sol·licitat aquest ingrés a l'espera de resolució. 
 
  La crisi econòmica i social derivada de l'impacte de la COVID-19 
necessita d'un reforç de les polítiques de protecció social, davant les greus 
conseqüències que està tenint aquesta en àmplies capes de la ciutadania, i aquest 
reforç passa per un enfortiment de les polítiques i programes que estan funcionant, i 
que estan donant resultats exitosos. Abans de la irrupció de la pandèmia global de la 
COVID-19, la Comunitat Valenciana estava ja en el camí de la reducció de la 
pobresa severa, amb una reducció de 3,5 punts percentuals en 2018, aspecte 
valorat per part de EAPN-CV-Xarxa per la Inclusió Social com a ‘important reducció'. 
No obstant, les dades de pobresa encara són preocupants al nostre territori, i la 
pròpia EAPN ha instat a ‘reforçar i ampliar la cobertura de la Renda Valenciana 
d'Inclusió'. 
 
  La posada en marxa, per part del govern d'Espanya, de l'Ingrés Mínim 
Vital, suposa un pas decidit per a reforçar la lluita contra la desigualtat i per a garantir 
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en totes les persones uns ingressos suficients per a tindre una vida digna. En aquest 
sentit, aquesta aposta ha d'anar en línia amb els programes existents a les diferents 
autonomies, per tal de reforçar les polítiques pròpies que desenvolupen, en el seu 
marc competencial, els governs autonòmics. Hi ha un clar precedent de que això és 
possible, respectant les competències de les administracions: el marc d'actuació en 
matèria de dependència, amb una llei marc que fixa els mínims i els criteris comuns, 
i un desplegament autonòmic, amb personal, recursos, serveis i gestió propera a la 
ciutadania.  
 
  Posar en marxa un nou mecanisme, des de zero, amb els 
procediments, formació del personal i tràmits que comporta, sense aprofitar 
l'experiència i recorregut de mecanismes que ja estan en funcionament i que estan 
demostrant la seua eficàcia, com és la Renda Valenciana d'Inclusió, suposa 
renunciar als aprenentatges previs de les pròpies administracions, generant 
duplicitats innecessàries. Per això, i d'acord amb el propi Decret-Llei 20/2020, de 29 
de maig, que obri la porta a congestionar aquest ingrés a l'article 29, es fa necessari 
articular, amb urgència, un marc de desenvolupament de l'Ingrés que aprofite els 
programes ja en funcionament, que respecte les competències en serveis socials 
delegades en les autonomies i que veritablement articule una resposta efectiva a la 
ciutadania que necessita d'aquests recursos, en virtut de la cooperació 
administrativa que emana de la Constitució Espanyola. 
 
  Per tot això anteriorment exposat, es presenta les següents 
PROPOSTES D'ACORD: 
 

1.  Des del ple municipal de l'Ajuntament de Torrent donar suport al 
Consell de la Generalitat Valenciana per a que reclame al Govern 
d'Espanya a iniciar un mecanisme de col·laboració amb la Generalitat 
Valenciana, d'acord amb l'article 29 del Decret-Llei 20/2020 de 29 de 
maig, per a la gestió de l'Ingrés Mínim Vital en conjunció amb la Renda 
Valenciana d'Inclusió, amb la transferència dels fons per a la seua 
gestió, amb una unificació d'itineraris i de prestacions. 

 
2.  Instar al govern central per a que garantisca un finançament suficient i 

facilite les condicions de contractació per a fer front, des dels serveis 
socials municipals, a la gestió del nou Ingrés Mínim Vital sense 
perjudici dels programes i subvencions ja existents". 

 
  De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 
3, el Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics 
municipals Compromís per Torrent, Ciudadanos, Popular i Socialista, i dos vots en 
contra del grup polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la moció anterior. 
 
Àudio:  05.01.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2326 
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5.02. 9375/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE COMPENSACIÓ 
ECONÒMICA AL PERSONAL SANITARI.  
 
  L’Alcaldia, a proposta dels grups polítics municipals, ACORDA deixar 
l'assumpte sobre la taula. 
 
 
6. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 
 
  Amb l’especial declaració d’urgència prèvia, que s’aprova per 
unanimitat, s’acorda tractar els assumptes que exposats a continuació no han estat 
inclosos en l’ordre del dia de la sessió: 
 
 
6.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1 ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, 
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 
 
6.01.01. 5122/2020/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT 
DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA 
MC 19/2020/SC/05/ 
 
  Es dóna compte de la proposta del Sr. Andrés Campos Casado, regidor 
delegat de l’Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia, que es transcriu a continuació:  
 
  “Que la Junta de Govern Local d’este Ajuntament, en sessió ordinària 
del dia 15/06/2020, de conformitat amb el que estableixen l'article 127.1.b) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 117 del 
Reglament Orgànic del Ple d'este Ajuntament, va adoptar l’acord d´aprovar el 
projecte de modificació de crèdits nº MC/19/2020/SC/05/5122, amb la modalitat de 
suplement de crèdit, finançat amb romanent de tresoreria resultant de la liquidació de 
l´exercici 2019, a l'efecte del reconeixement extrajudicial de crèdits de la factura 
núm. 2019/1657, de la UTE ESBER, S.L. - FRIO TECNIA TORRENT, per import de 
49.715,05 €, 
 
  Resultant que finalitzat el termini concedit als Grups Polítics Municipals, 
de conformitat amb l’establit en l’article 118 i 132 del Reglament Orgànic del Ple 
d’aquest Ajuntament, no s’ha presentat en el Registre General del Ple cap esmena al 
text del projecte aprovat per la Junta de Govern Local. 
 
  Considerant que d’acord al art. 9 i Disposició Derogatòria única del 
Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, a partir de l'1 de juny es reprenen els terminis 
administratius suspesos des del 14 de març, durant la vigència de l'estat d'alarma i 
les seues pròrrogues, declarat mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març, del 
Govern d'Espanya, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
 
  Elaborat l'expedient de modificació pressupostària núm. MC, 
19/2020/SC/05/5122 acompanyat de la documentació preceptiva, en compliment del 
que preveu els articles 168 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes locals aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2014, de 5 de març, l'Alcaldia 
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i en nom seu el Regidor Delegat d'Estratègia, Innovació i Economia eleva al Ple 
l'adopció de la següent PROPOSTA: 
 
  PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits número 
MC/19/2020/SC/05/5122 en la modalitat de suplement de crèdits finançats amb el 
Romanent de Tresoreria per a despeses generals, amb el següent detall: 
 

 
  Quant al finançament de l'expedient, la mateixa es realitza amb càrrec 
al Romanent Líquid de Tresoreria resultant de la Liquidació aprovada de l'exercici 
2019, mitjançant Decret 1583/2020, de 27 de març. 
 

C.Ope. Lin. Econòmica Import Text Explicatiu 
020 

 
87000 49.715,05 € RTGG 

 
  SEGON.- Exposar al públic el dit acord, previ anunci en el BOP, durant 
el termini de 15 dies, de conformitat amb el que disposa l´article 169.1 del Text Refós 
de la Llei Reguladora d´Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 març, perquè els interessats que assenyala l´article 170, pugen examinar 
l’expedient en la Secretaria del Ple i efectuar les al·legacions i reclamacions 
oportunes. La modificació pressupostària es considerarà definitivament aprovada si 
durant el citat termini no s'hagueren presentat reclamacions i es publicarà resumida 
per Capítols en el BOP; en cas contrari el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a 
resoldre-les. 
 
  TERCER.- Contra l'aprovació definitiva de la modificació pressupostària 
i de conformitat amb l'art. 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podrà 
interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior 
de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir 
de l'endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província d´aquest edicte”. 
 
  De conformitat amb el dictamen emés per la Comissió Informativa núm. 
1, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta 
anterior. 
 
 
6.01.02. 8190/2020/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT 
DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA 
MC 30/2020/SC/04. 
 
  Es dóna compte de la proposta del Sr. Andrés Campos Casado, regidor 
delegat de l’Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia, que es transcriu a continuació:  
 

C.Ope. S/C Prog. Econòm. R.F. 
 

Import Text Explicatiu 

020 SUPLEMENT 3420 63900 5 RTGG 49.715,05 €  

Obligació pendent 
d´aplicar al 
pressupost 
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  “Que la Junta de Govern Local d’este Ajuntament, en sessió ordinària 
del dia 15/06/2020, de conformitat amb el que estableixen l'article 127.1.b) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 117 del 
Reglament Orgànic del Ple d'este Ajuntament, va adoptar l’acord d’aprovar el 
projecte de modificació de crèdits nº MC/30/2020/SC/04/8190, amb la modalitat de 
suplement de crèdit, finançat amb romanent de tresoreria resultant de la liquidació de 
l´exercici 2019, a l'efecte del reconeixement extrajudicial de crèdits de les factures 
corresponents a obligacions pendents de l'exercici 2019 i contretes per la Fundació 
Deportiva Municipal, per import de 231.487,46 €, d'acord al detall de la Memòria 
Justificativa continguda a l'expedient. 
 
  Resultant que finalitzat el termini concedit als Grups Polítics Municipals, 
de conformitat amb l´establit en l´article 118 i 132 del Reglament Orgànic del Ple 
d`aquest Ajuntament, no s´ha presentat en el Registre General del Ple cap esmena 
al text del projecte aprovat per la Junta de Govern Local. 
 
  Considerant que d’acord al art. 9 i Disposició Derogatòria única del 
Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, a partir de l'1 de juny es reprenen els terminis 
administratius suspesos des del 14 de març, durant la vigència de l'estat d'alarma i 
les seues pròrrogues, declarat mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març, del 
Govern d'Espanya, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
 
  Elaborat l'expedient de modificació pressupostària núm. 
MC/30/2020/SC/04/8190, acompanyat de la documentació preceptiva, en 
compliment del que preveu els articles 168 i 177 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes locals aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2014, de 5 
de març, l'Alcaldia i en nom seu el Regidor Delegat d'Estratègia, Innovació i 
Economia eleva al Ple l'adopció de la següent PROPOSTA: 
 
  PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits número 
MC/30/2020/SC/04/8190 en la modalitat de suplement de crèdits finançats amb el 
Romanent de Tresoreria per a despeses generals, amb el següent detall: 
 

 
  Quant al finançament de l'expedient, la mateixa es realitza amb càrrec 
al Romanent Líquid de Tresoreria resultant de la Liquidació aprovada de l'exercici 
2019, mitjançant Decret 1583/2020, de 27 de març. 
 

C.Ope. Lin. Econòmica Import Text Explicatiu 
020 

 
87000 231.487,46 € RTGG 

 
  SEGON.- Exposar al públic el dit acord, previ anunci en el BOP, durant 
el termini de 15 dies, de conformitat amb el que disposa l´article 169.1 del Text Refós 
de la Llei Reguladora d´Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 

C.Ope. S/C Prog. Econòm. R.F. 
 

Import Text Explicatiu 

020 SUPLEMENT 3410 41000 5 RTGG 231.487,46 € 

Obligació pendent 
d´aplicar al 

pressupost a 31/12/19 
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de 5 març, perquè els interessats que assenyala l´article 170, pugen examinar 
l´expedient en la Secretaria del Ple i efectuar les al·legacions i reclamacions 
oportunes. La modificació pressupostària es considerarà definitivament aprovada si 
durant el citat termini no s'hagueren presentat reclamacions i es publicarà resumida 
per Capítols en el BOP; en cas contrari el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a 
resoldre-les. 
 
  TERCER.- Contra l'aprovació definitiva de la modificació pressupostària 
i de conformitat amb l'art. 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podrà 
interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior 
de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir 
de l'endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província d´aquest edicte”. 
 
  De conformitat amb el dictamen emés per la Comissió Informativa núm. 
1, el Ple, en votació ordinària i per  tretze vots a favor dels grups polítics municipals 
Ciudadanos i Socialista, i dotze abstencions dels grups polítics municipals Vox, 
Compromís per Torrent i Popular, ACORDA, aprovar la proposta anterior. 
 
 
6.01.03. 8685/2020/GEN SOL·LICITUD BONIFICACIÓ DEL 50% EN L’ICIO, PER A 
L’OBRA D’AMPLIACIÓ I REFORMA EN L’IMMOBLE UBICAT AL CARRER SANT 
JOAQUIM, 7, FORMULADA PEL SR. JAVIER ZARZO GASULL. 
 
  Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres 
Guillén regidora delegada d’Hisenda, que copiada literalment diu: 
 
  “1r. Vista la sol·licitud presentada en data 09/06/2020 (Registre 
d’entrada núm. 2020017194) pel Sr. Javier Zarzo Gasull amb DNI núm. 53253465R, 
de bonificació del 50% en la quota de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres per ser declarada obra d’especial interés, per a l’obra d’ampliació i reforma de 
la vivenda existent entre mitjaneres ubicada al carrer Sant Joaquim, núm. 7 
(Referència cadastral 8582217YJ1688S0001YT). 
 
  Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 2023/2020, de 2 de juny s’ha 
concedit llicència d’obres per a l’ampliació i reforma d’aquest immoble.  
 
  2n. La bonificació sol·licitada està regulada en l'article 103.2. del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes locals que estableix: 

 
“2.- Les ordenances fiscals podran regular les següents bonificacions 
sobre la quota de l'impost: 
 
Una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que siguen declarades d'especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric 
artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquen tal declaració. 
Correspondrà la dita declaració al Ple de la corporació i s'acordarà, amb 
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la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria 
simple dels seus membres”. 

 
  La dita bonificació la tenim regulada en la nostra ordenança fiscal en 
l'article 5.2.c), el qual estableix un 50% de bonificació de la quota de aquelles 
construccions, instal·lacions o obres realitzades dins de l'àmbit del pla especial de 
protecció i reforma interior del centre històric de Torrent, quan, en virtut de l'article 
62.1 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de Patrimoni Cultural Valencià, el promotor haja 
d'aportar un estudi previ, subscrit per tècnic competent, sobre els efectes que les 
obres preteses puguen causar en les restes arqueològiques o paleontològics. 
 
  3r. Vist l’informe emès per la Cap de la Unitat Tècnica de Llicències 
segons el qual “La citada parcel·la es troba emplaçada en la delimitació de Nucli 
Històric Tradicional amb categorització de Bé de Rellevància Local (NHT-BRL) 
segons el que es disposa en l'article 4.1 de la Llei 9/2017, de 7 d'abril, de la 
Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998 del Patrimoni Cultural Valencià. 
 
  Consultat amb el Catàleg de Béns i Espais Protegits en la part referida 
a l'àmbit del PEPRI del Centre Històric sotmés a informació pública, l'immoble es 
troba en la relació d'immobles susceptibles de catalogació amb un nivell de protecció 
ambiental amb el codi AT-79. Així mateix es troba en la relació d'immobles 
susceptibles de catalogació en el document del Catàleg de Proteccions actualment 
en redacció per a la seua adequació a les determinacions de la LOTUP amb el codi 
C-EA.83 amb un nivell de protecció ambiental” 
 
  4t. Vist que l’import pendent de la liquidació a practicar seria de 
4.466,72 €. Si s’aplica, en el seu cas, la bonificació sol·licitada i susceptible de ser 
concedida l’import ascenderia a 2.233,36 €. 
 
  Per tant, tenint en compte els fonaments aportats, l’informe emés pel 
Cap de la Secció de Tresoreria i Gestió Tributària i vist que es complixen els 
requisits previstos a l’article 5.2.c) de l'ordenança fiscal reguladora del impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, atès que esta bonificació té caràcter rogat, que 
l’interessat aporta  la documentació justificativa i que li correspon al Ple de la 
corporació resoldre la declaració d'interés especial per concórrer circumstàncies 
culturals o històric-artístiques, pel vot favorable de la majoria simple dels seus 
membres, és pel que s'efectua la següent PROPOSTA D'ACORD: 
 
  Primer.- Estimar, basant-se en les consideracions exposades 
anteriorment, la sol·licitud formulada pel Sr. Javier Zarzo Gasull amb DNI núm. 
53253465R, de bonificació del 50% en la quota de l'Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres per ser declarada obra d’especial interés a l’obra d’ampliació i 
reforma de la vivenda existent entre mitjaneres ubicada al carrer Sant Joaquim, núm. 
7 (Referència cadastral 8582217YJ1688S0001YT). 
 
  Segon.- Traslladar el present Acord a l’interessat, així com als 
departaments d'urbanisme i de Tributs no periòdics, als efectes oportuns”. 
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  De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 
1, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta 
anterior. 
 
 
7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 
 
7.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 30 DE MAIG 
FINS AL 26 DE JUNY DE 2020, DEL NÚM. 2009 AL NÚM. 2610 INCLUSIVAMENT 
 
  Es dóna compte i el Ple queda assabentat, dels decrets adoptats per 
l'Alcaldia des del 30 de maig fins al 26 de juny de 2020, del número 2009 al número 
2610, ambdós inclusivament. 
 
7.02. PRECS I PREGUNTES. 
 
  Es formulen els següents precs i preguntes durant la sessió: 
 
Àudio:  07.02.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2327 
 
 
 
  I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 20.16 la 
Presidència alça la sessió de la qual s'estén esta acta, autoritzada amb les firmes del 
president i del secretari general del ple, la qual cosa certifique. 
 
Vist i plau 
L'ALCALDE,                                           EL SECRETARI GENERAL 
         DEL PLE,  
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