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Sessió Extraordinària i Urgent del 

Ple, del dia 28/07/2020. 
 
A Torrent, a les 13.00, 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 Acctal. 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. DECLARACIÓ D’URGÈNCIA 

DE LA SESSIÓ. 
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2. 10655/2020/GEN - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 
2984/2020, DELEGACIONS DE L’ALCALDIA. 

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

EDUCACIÓ I JOVENTUT. 
 
3.01. 9375/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE 

COMPENSACIÓ ECONÒMICA AL PERSONAL SANITARI.  
 
4. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 
 

4.01. 10304/2020/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT EN LA 
MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS NÚM. 
MC/42/2020/TC/09. 

 
4.02. 10306/2020/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT EN LA 

MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS NÚM. 
MC/43/2020/TC/10. 

 
4.03. 9832/2020/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT EN LA 

MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT 
DE TRESORERIA NÚM. MC/35/2020/SC/06. 

 
4.04. 10412/2020/GEN - PLA ECONÒMIC FINANCER 2020-2021: APROVACIÓ 

INICIAL. 
 
4.05. 8124/2020/GEN - CONVALIDACIÓ DEL DECRET NÚM. 2405, DE 15 DE 

JUNY DE 2020, PEL QUAL S’APROVA LA MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA NÚM. MC/29/2020/CEySC/01. 

 
4.06. 9675/2020/GEN - CONVALIDACIÓ DEL DECRET NÚM. 2818, DE 9 DE 

JULIOL DE 2020, PEL QUAL S'APROVA L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA NÚM. MC/39/2020/SC/07. 

 
4.07. 9563/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER 

TORRENT PER PROMOCIONAR EL PRODUCTE LOCAL I L’HORTA. 
 
4.08. APROVACIÓ BASES DELS RECONEIXEMENTS PREMIS CARTA DE 

POBLAMENT DE TORRENT. 
 
 
 
1. DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 
 
  De conformitat amb el que disposa l’article 79 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i l’article 62 del 
Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de Torrent, el Ple, en votació ordinària i 
per unanimitat, ACORDA ratificar la declaració d’urgència de la sessió. 
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2. 10655/2020/GEN - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 
2984/2020, DELEGACIONS DE L’ALCALDIA. 
 
  Es dóna compte, i el Ple queda assabentat del decret núm. 2984, 
adoptat per l'Alcaldia amb data 23 de juliol, que literalment diu: 
 
  “Com és habitual aquesta Alcaldia delega durant el mes d'agost les 
funcions del càrrec en diferents Tinences d'Alcaldia. Per açò, en virtut del que 
disposen els articles 44 i 47 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals i 32 del Reglament Orgànic del Govern i Administració 
de l'Ajuntament de Torrent, vinc a RESOLDRE: 
 
 PRIMER.- Delegar les funcions inherents a l'Alcaldia Presidència de 
l'Ajuntament durant el mes d'agost en les següents Tinences d'Alcaldia: 
 

- Del dia 1 a 5 d'agost, tots dos inclusivament, en la Primera Tinent 
d'Alcalde, Sra. Inmaculada Amat Martínez. 
 
- Del dia 6 a l'11 d'agost, tots dos inclusivament, en la Vuitena Tinent 
d'Alcalde, Sra. Asunción Ferrer San Pablo. 
 
- Del dia 12 al 16 d'agost, tots dos inclusivament, en la Quarta Tinent 
d'Alcalde, Sra. Marina Olivares Hernández. 
 
- Del dia 17 al 23 d'agost, tots dos inclusivament, en el Tercer Tinent 
d'Alcalde, Sr. Raúl Claramonte Val. 
 
- Del dia 24 d'agost al 31 d’agost, tots dos inclusivament, en el Cinqué 
Tinent d'Alcalde, Sr. José Pascual Martínez Climent. 

 
  SEGON.- Que es publique la delegació acordada en el Butlletí Oficial 
de la Província, Butlletí d'Informació Municipal, i es done compte al Ple en la pròxima 
sessió que es convoque”. 
 
 
3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, 
EDUCACIÓ I JOVENTUT. 
 
3.01. 9375/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS 
MUNICIPALS SOBRE SUPORT AL MODEL DE SERVEI PÚBLIC, SALUT 
UNIVERSAL I DE QUALITAT.  
 
  Per acord de tots els grups polítics municipals presents a l'Ajuntament, 
se substitueix la moció presentada pel grup polític municipal Vox per una moció 
conjunta amb la denominació de l'encapçalament que es transcriu a continuació. 
 
  “PROPUESTA DE ACUERDO: 
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  PRIMERO. El Ayuntamiento de Torrent expresa el apoyo político de la 
institución al modelo de servicio público de salud universal y de calidad, he insta al 
Gobierno a expresar también este apoyo y a adquirir el compromiso de aumentar los 
presupuestos públicos destinados a este objetivo, así como de promover el estudio 
de reformas que le permitan asegurar una adecuada planificación estratégica 
basada en lo evidencia científica y el cumplimiento de los principios de equidad. 
 
  SEGUNDO. Hace extensivo a esta institución el reconocimiento a los 
trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública por su intenso trabajo y su 
compromiso a velar porque puedan trabajar en las condiciones adecuadas en 
cualquier circunstancia.  
 
  TERCERO. El Ayuntamiento de Torrent insta al Gobierno a impulsar 
una reforma legislativa que garantice un mínimo de I+D+Y en el ámbito de la salud. 
 
  ULTIMO. Dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno del 
Estado y grupos parlamentarios del Congreso”. 
 
  El Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la 
moció anterior. 
 
Àudio:  03.01.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2361 
 
 
4.01. 10304/2020/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT EN LA 
MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS NÚM. MC/42/2020/TC/09. 
 
  Es dóna compte de la proposta formulada pel Sr. Andrés José Campos 
Casado, regidor delegat de l‘Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia, que copiada 
literalment diu: 
 
  “Que la Junta de Govern Local d´este Ajuntament, en sessió 
extraordinària i urgent del dia 15/07/2020, 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 42/2020/TC/09/10304/GEN 
amb la modalitat de crèdit en la modalitat de transferència de crèdits per import de 
300.000 €. 
 
  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. 
  
  En compliment del que preveuen els articles 168 i 177 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovada pel Reial Decret Legislatiu 
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2/2014, de 5 de març, l'Alcaldia i en nom seu el Regidor de l'Àrea d'Estratègia, 
Innovació i Economia eleva al Ple l'adopció del següent, ACORD: 
 
  PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació de Crèdits núm. 
MC/42/2020/TC/09/10304/GEN, amb la modalitat de transferència de crèdits,  per 
import de 300.000 €, d'acord al detall de la Memòria Justificativa continguda a 
l'expedient. 
 
APLICACIÓ DE 
DISMINUCIÓ 

DENOMINACIÓ IMPORT 

1532   21000 "Infraestructures y bienes nat" 300.000 €  
  

APLICACIÓ 
D'AUGMENT 

DENOMINACIÓ IMPORT 

3420  62200 "Inversión nueva funcionamiento 
servicios (edificios) 

223.528 €  

3420 63900 "Otras inversiones de reposición 
asociadas al funcionamiento" 

76.472 € 

 
  SEGON.- Exposar al públic per 15 dies, durant els quals els interessats 
podran examinar l'expedient i presentar reclamacions davant el Ple. La modificació 
pressupostària es considerarà definitivament aprovada si durant el citat termini no 
s'hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini 
d'un mes per a resoldre-les. 
 
  TERCER.- Continuar amb la tramitació del procediment fins la seua 
aprovació definitiva”. 
 
  De conformitat amb el dictamen emès 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. 
 
 
4.02. 10306/2020/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT EN LA 
MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS NÚM. MC/43/2020/TC/10. 
 
  Es dóna compte de la proposta formulada pel Sr. Andrés José 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 
extraordinària i urgent del dia 15/07/2020, 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 43/2020/TC/10/10306/GEN 
amb la modalitat de  crèdit en la modalitat de transferència de crèdits per import de 
4.326,38 €. 
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  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. 
 
  En compliment del que preveuen els articles 168 i 177 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovada pel Reial Decret Legislatiu 
2/2014, de 5 de març, l'Alcaldia i en nom seu el Regidor de l'Àrea d'Estratègia, 
Innovació i Economia eleva al Ple l'adopció del següent, ACORD: 
 
  PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació de Crèdits núm. 
MC/43/2020/TC/10/10306/GEN, amb la modalitat de transferència de crèdits, per 
import de 4.326,38 €, d'acord al detall de la Memòria Justificativa continguda a 
l'expedient. 
 
APLICACIÓ DE 
DISMINUCIÓ 

DENOMINACIÓ IMPORT 

9120  48006 "Assignació grups polítics 4.326,38 € 
 
 
APLICACIÓ DE 
AUGMENT 

DENOMINACIÓ IMPORT 

2310 48040  "Transferències correntes a famílies" 4.326,38 € 
 
  SEGON.- Exposar al públic per 15 dies, durant els quals els interessats 
podran examinar l'expedient i presentar reclamacions davant el Ple. La modificació 
pressupostària es considerarà definitivament aprovada si durant el citat termini no 
s'hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini 
d'un mes per a resoldre-les. 
 
  TERCER.- Continuar amb la tramitació del procediment fins la seua 
aprovació definitiva”. 
 
  De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 
1, el Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics 
municipals Vox, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos abstencions del grup polític 
municipal Compromís per Torrent, ACORDA, aprovar la proposta anterior. 
 
 
4.03. 9832/2020/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT EN LA 
MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT DE 
TRESORERIA NÚM. MC/35/2020/SC/06. 
 
  Es dóna compte de la proposta formulada pel Sr. Andrés José Campos 
Casado, regidor delegat de l‘Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia, que copiada 
textualment diu: 
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  “Que la Junta de Govern Local d´este Ajuntament, en sessió 
Extraordinària i urgent del dia 21/07/2020, 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 35/2020SC/06/9832, amb la 
modalitat de  suplement de crèdit  finançat amb romanent de tresoreria, per l´import 
de 40.985,00.-€ aplicant el supòsit previst a l´article 177.6 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes locals aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2014, de 5 
de març. 
 
  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. 
 
  Amb la present modificació pressupostària es pretén habilitar el crèdit 
pressupostari necessari, per import de 40.985 €, per a la contractació mitjançant la 
tramitació d'emergència prevista en l'art. 120.1 LCSP, del subministrament de 2.300 
màscares higièniques reutilitzables i 11.600 màscares higièniques reutilitzables 
infantils, no EPI, per a fer front a la situació derivada del COVID-19, per la qual cosa 
li és aplicable el que es preveu en l'art. 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i 
procedeix acordar l'aplicació del procediment d'urgència per a la tramitació del 
present procediment, reduint a la meitat els diferents terminis establits en el 
procediment ordinari. 
 
  En compliment del que es disposa en l'art. 177.6 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 l'acord que s'adopte per a l'habilitació de crèdits en casos de 
calamitats públiques o de naturalesa anàloga d'excepcional interès general, com és 
el present cas, serà immediatament executiu, sense perjudici de les reclamacions 
que contra ells es promogueren, les quals hauran de substanciar-se dins dels vuit 
dies següents a la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la seua 
resolució a la seua resolució al recurrent dins d'aquest termini. 
 
  En compliment del que preveuen els articles 168 i 177 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovada pel Reial Decret Legislatiu 
2/2014, de 5 de març, l'Alcaldia i en nom seu el Regidor de l'Àrea d'Estratègia, 
Innovació i Economia eleva al Ple l'adopció del següent, ACORD: 
  
  PRIMER.- Aprovar la Modificació de Crèdits núm. MC 
35/2020/SC/06/9832, amb la modalitat de Suplement de Crèdit, per import de 40.985 
€, d'acord al detall de la Memòria Justificativa continguda a l'expedient que forma 
part del Projecte de despesa núm. 2020/5/COVID/1 "Pla de Xoc COVID-19", 
Expedient núm. 3.  
  

 

C.Ope. S/C Prog. Econòm. Import Text Explicatiu 

020 SUPLEMENT 3110 22799 40.985 € "Altres treballs" 
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  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. Econòmica Import Text Explicatiu 
020 87000 40.985 € RTGG 

 
  SEGON.- -Declarar la urgència del present procediment administratiu, 
reduint a la meitat els diferents terminis establits en el procediment ordinari. 
 
  TERCER.- Exposar al públic el dit acord durant el termini de 8 dies, a 
l'efecte de que puga ser examinat pels interessats, els que podran efectuar en 
l'esmentat termini, les al·legacions i reclamacions, les quals hauran de substanciar-
se dins dels huit dies següents a la presentació, entenent-se desestimades de no 
notificar-se la seua resolució dins d'aquest termini. Transcorreguts huit dies des de 
l'endemà a la interposició de la reclamació sense que haguera recaigut resolució 
expressa s'entendrà desestimada la mateixa, i podrà interposar-se recurs 
contenciós-administratiu en el termini de sis mesos, a comptar des de l'endemà al de 
la desestimació presumpta, (art. 8, 45 i 46 de la Llei 29/1988). 
 
  QUART.- 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 emès per la Comissió Informativa núm. 
1, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta 
anterior. 
 
 
4.04. 10412/2020/GEN – PLA ECONÒMIC FINANCER 2020-2021: APROVACIÓ 
INICIAL 
 
  Es dóna compte de la proposta formulada pel Sr. Andrés José Campos 
Casado, regidor delegat de l‘Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia, que copiada 
literalment diu: 
 
  “En compliment del que es preveu en l'art. 21 LOEPSF s'ha formulat el 
present pla econòmic-financer per incompliment de la regla de despesa per import 
de de 2.065.570,13 €, que s'ha posat de manifest amb motiu de la liquidació del 
Pressupost General de l'exercici 2019. 
 
  El Pla Econòmic-Financer serà presentat, en el termini màxim d'un mes 
des que es constate l'incompliment, davant el Ple de la Corporació, qui haurà 
d'aprovar-lo en el termini màxim de dos mesos des de la presentació i la seua 
posada en marxa no podrà excedir de tres mesos des de la constatació de 
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l'incompliment. Finalment es remetrà per a la seua aprovació definitiva a l'òrgan 
competent de la Comunitat Autònoma Valenciana en virtut de l'art. 23 LOEPSF y art. 
111 TRLRHL. 
 
  D'acord amb el que s'estableix en els articles 21 i 23 de la LOEPSF, en 
conseqüència, elaborat el pla econòmic-financer per als exercicis 2020 i 2021, en el 
qual s'acredita el compliment de les regles fiscals i informat per la Intervenció 
General en conseqüència, PROPOSTA: 
 
  PRIMER.- Elevar al Ple de la Corporació per a la seua aprovació inicial, 
prèviament a la seua signatura. 
 
  SEGON.- Remetre a l'òrgan competent de la Comunitat Valenciana per 
a la seua aprovació definitiva”. 
 
  De conformitat amb el dictamen emès 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. 
 
Àudio:  04.04.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2362 
 
 
4.05. 8124/2020/GEN - CONVALIDACIÓ DEL DECRET NÚM. 2405, DE 15 DE 
JUNY DE 2020, PEL QUAL S’APROVA LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
NÚM. MC/29/2020/CEySC/01. 
 
  Es dóna compte de la proposta formulada pel Sr. Andrés José Campos 
Casado, regidor delegat de l‘Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia, el contingut de 
la qual és el següent: 
 
  “D'acord amb l'art. 20 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel 
qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a 
fer front al COVID-19, per a l'aplicació del 20% del superàvit a la política de despesa 
23, la modificació pressupostària de crèdit extraordinari per a habilitar crèdit o 
suplement de crèdits que haja d'aprovar-se, es tramitarà per decret o resolució del 
President de la Corporació Local sense que li siguen aplicable les normes sobre 
reclamació i publicitat dels pressupostos a què es refereix l'art. 169 del TRLRHL, 
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 març. Tals Decrets o resolucions 
seran objecte de convalidació en el primer Ple posterior que se celebre, exigint-se 
per a això el vot favorable d'una majoria simple i la posterior publicació en el Butlletí 
Oficial corresponent. 
 
  La falta de convalidació plenària no tindrà efectes anulatorios ni 
suspensius del decret aprovat, sense perjudici de la possibilitat d'acudir a la via de 
reclamació econòmic-administrativa. 
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  Atés el Decret núm. 2405/2020, de 15 de juny de 2020, pel qual es va 
aprovar l'expedient de modificació pressupostària núm. 
MC/29/2020/CEySC/01/8124, mitjançant crèdit extraordinari (25.122,50 €) i 
suplement de crèdit (27.955,44 €), per import de 53.077,94 €,  finançat amb càrrec al 
20% del superàvit pressupostari (RTGG), resultant de la liquidació de l'exercici 2019 
i destinat a: 
 

• La concessió de subvencions directes per import de 21.000 €, a 
entitats de caràcter social de Torrent, en concret a CREU ROJA ESPANYOLA, 
CARITAS INTERPARROQUIAL i ASSOCIACIÓ NOVA VIDA, per a fer front a la 
situació de crisi sanitària ocasionada amb motiu del COVID-19. 
 

• Nomenament interí de dos subalterns durant un període de sis 
mesos, per a atendre el punt de repartiment d'aliments el cost econòmic del qual 
ascendeix a 27.955,44 €. 
 

• Adquisició de càmeres termogràfiques i mampares per a evitar 
contagis derivats del COVID-19, per import de 4.122,5 €. 
 
  En compliment del que es preveu en l'art. 20 del Reial Decret Llei 
11/2020, pel present PROPOSTA: 
 
  PRIMER.- Elevar al Ple de la Corporació el Decret núm. 2405, de 15 de 
juny de 2020, per a la seua convalidació, pel qual es va aprovar l'expedient de 
modificació pressupostària núm. MC/29/2020/CEySC/01/8124, mitjançant crèdit 
extraordinari (25.122,50 €) i suplement de crèdit (27.955,44 €)”. 
 
  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. 
 
 
4.06. 9675/2020/GEN - CONVALIDACIÓ DEL DECRET NÚM. 2818, DE 9 DE 
JULIOL DE 2020, PEL QUAL S'APROVA L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA NÚM. MC/39/2020/SC/07. 
 
  Es dóna compte de la proposta formulada pel Sr. Andrés José Campos 
Casado, regidor delegat de l‘Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia, que es 
transcriu a continuació: 
 
  “D'acord amb l'art. 20 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel 
qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a 
fer front al COVID-19, per a l'aplicació del 20% del superàvit a la política de despesa 
23, la modificació pressupostària de crèdit extraordinari per a habilitar crèdit o 
suplement de crèdits que haja d'aprovar-se, es tramitarà per decret o resolució del 
President de la Corporació Local sense que li siguen aplicable les normes sobre 
reclamació i publicitat dels pressupostos a què es refereix l'art. 169 del TRLRHL, 
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 març. Tals Decrets o resolucions 
seran objecte de convalidació en el primer Ple posterior que se celebre, exigint-se 
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per a això el vot favorable d'una majoria simple i la posterior publicació en el Butlletí 
Oficial corresponent. 
 
  La falta de convalidació plenària no tindrà efectes anulatorios ni 
suspensius del decret aprovat, sense perjudici de la possibilitat d'acudir a la via de 
reclamació econòmic-administrativa. 
 
  Atés el Decret núm. 2818/2020, de 9 de juliol de 2020, pel qual es va 
aprovar l'expedient de modificació pressupostària núm. MC/39/2020/SC/07/9675, 
mitjançant suplement de crèdit per import de 74.559 €,  finançat amb càrrec al 20% 
del superàvit pressupostari (RTGG), resultant de la liquidació de l'exercici 2019 i 
destinat a: 

 
• La contractació del servei de realització de proves diagnòstiques 

COVID-19 per al personal de l’Ajuntament de Torrent. 
 

• La contractació del subministrament de 45.000 màscares per al 
personal de l’Ajuntament de Torrent. 
 

• La consignació de 294 €, en concepte d’IVA que havia sigut omès en 
l'adquisició de les càmeres termogràfiques. 

 
  En compliment del que es preveu en l'art. 20 del Reial Decret Llei 
11/2020,  pel present PROPOSTA: 
 
  PRIMER.- Elevar al Ple de la Corporació el Decret núm. 2818, de 9 de 
juliol de 2020, per a la seua convalidació, pel qual es va aprovar l'expedient de 
modificació pressupostària núm. MC/39/2020/SC/07/9675, mitjançant suplement de 
crèdit, el qual forma part del projecte de despesa nº 2020/5/COVID/1 “Plan de 
Choque COVID-19”, expedient nº 4, per import de 74.559 €. 
 
  SEGON.- Publicar l'acord plenari de convalidació del decret aprovat en 
el BOP”. 
 
  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. 
 
 
4.07. 9563/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT 
PER PROMOCIONAR EL PRODUCTE LOCAL I L’HORTA. 
 
  Es dóna compte de la moció de l'epígraf, el text literal de la qual és: 
 
  “La història de la nostra comarca no s'entén sense l’horta, sense el seu 
paisatge de cultius de regadiu i que des de fa segles dóna a menjar a la nostra gent. 
No obstant, des dels anys cinquanta la comarca ha estat vivint una transformació 
industrial que ha fet minvar els camps, cada any que passa, un camp desapareix per 
a ser reurbanitzat en finques o indústries.  
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  Des de Joves PV - Compromís l’Horta Sud demanem una implicació 
per part de les institucions en defensa de la producció local. Demanem que se cree 
una partida pressupostària per a crear campanyes de promoció de producte local 
durant tot l’any, amb els productes de temporada i al costat dels nostres agricultors. 

  Sols cal fer un passeig per la nostra horta per veure com d'abandonats 
es troben els nostres camps i és necessari prendre partit per tal d'aconseguir la 
recuperació de l’horta que ha de començar amb la formació de nous agricultors en 
tècniques modernes de cultiu, per això també demanem la creació d’una oferta 
formativa en conreu ecològic amb cursos dirigits a joves. És el moment de reivindicar 
la terra, hem de lluitar dia rere dia per posar en valor els nostres productes. 

  També volem fer valdre tot el treball que s’està fent per part dels 
nostres agricultors i agricultores durant la COVID-19 a la nostra horta, intentant no 
perdre la producció i fer-la arribar a la població. 
 
  Per tot açò proposem els següents ACORDS: 
 
  1-. Crear una campanya dirigida a la promoció del producte local i 
quilòmetre 0, amb dotació pressupostària i durant tot l’any. 
 
  2-. Crear una oferta formativa de cultiu ecològic  dirigida a joves. 
 
  3- Instar a la Junta de Govern Local a prendre mesures dirigides al 
repartiment de “cistelles”  amb aliments d’agricultura ecològica, de quilòmetre zero i 
de temporada, per a les persones usuàries dels Serveis Socials amb dificultats 
econòmiques”. 
 
  De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 
2, el Ple, en votació ordinària i per quinze vots a favor dels grups polítics municipals 
Compromís per Torrent, Ciudadanos i Socialista, i deu abstencions dels grups 
polítics municipals Vox i Popular, ACORDA, aprovar la moció anterior. 
 
Àudio:  04.07.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2363 
 
 
4.08. 11001/2020/GEN - APROVACIÓ BASES DELS RECONEIXEMENTS PREMIS 
CARTA DE POBLAMENT DE TORRENT. 
 
  Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia-Presidència que es 
transcriu a continuació: 
 
  “Els Premis Carta de Poblament de Torrent van ser instituïts per 
unanimitat de tots els grups polítics que componien l'Ajuntament en sessió plenària 
de data 23 d'octubre de 2009, sent modificades els seus bases en sessió de data 5 
de novembre de 2015 per a convertir-ho en un premi biennal amb diferents 
categories 
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  - Arts, Lletres i Esports 
  - Ciència, Tecnologia i Medi Ambient 
  - Societat i Concòrdia  
  - Trajectòria Professional 
 
  Aquests premis estableixen unes condicions i unes limitacions que 
impedeixen a aquest Ajuntament reconèixer o premiar a persones o col·lectius que 
no reunisquen tals condicionants i que tampoc puguen ser reconeguts recorrent al 
Reglament Especial d'Honors i Distincions aprovat l'any 1983. 
 
  La declaració de l'estat d'alarma derivat de l'alerta sanitària ocasionada 
pel coronavirus COVID-19, ha posat a prova totes les estructures de les diferents 
administracions públiques així com de tota la societat espanyola en el seu conjunt, 
oferint exemples constants de superació, lliurament i sacrifici, ja individuals com a 
col·lectius, que haurien de poder ser reconeguts i utilitzats com a exemple. 
 
  Per tot això, s'efectua a l'Ajuntament Ple, per a la seua consideració, la 
següent PROPOSTA D'ACORD: 
 
  Primer.- Crear els "Reconeixements Carta de Poblament de Torrent", 
per a reconèixer o distingir a aquelles persones i/o col·lectius que hagen destacat 
amb la seua aportació extraordinària al benestar de la ciutadania de Torrent en 
situacions d'especial gravetat o excepcionalitat.  
 
  Segon.- Aprovar les bases dels Reconeixements Carta de Poblament 
de Torrent que s'acompanyen a la present proposta. 
 
  Tercer.- L'organització dels Reconeixements es durà a terme des de la 
Delegació de Cultura d'aquest Ajuntament 
 
  Quart.- Per a el present exercici, amb caràcter excepcional i sempre 
abans del pròxim 15 de novembre, s'autoritza l'Alcaldia, amb el contacte previ amb 
els grups polítics, associacions i la resta d'entitats que considere oportunes, a 
efectuar una proposta de candidatures per al present any, que haurà de resoldre el 
propi Ajuntament mitjançant acord plenari. 
 
 

BASES DELS RECONEIXEMENTS 
PREMIS CARTA DE POBLAMENT DE TORRENT 

 
  1. Els Reconeixements Carta de Poblament de Torrent es concedeixen 
en cada ocasió que es determine per l'Alcaldia, en cada modalitat, a persones, 
entitats o col·lectius que hagen destacat amb la seua aportació extraordinària al 
benestar de la ciutadania de Torrent en situacions d'especial gravetat o 
excepcionalitat. Les modalitats són: 
 
  - Societat 
  - Concòrdia.  
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  2. Les candidatures a aquest premi deuran podran ser presentades 
exclusivament pels grups polítics municipals, encara que responguen a demandes 
d'altres col·lectius, i seran formalitzades mitjançant la presentació d'una escrit dirigit 
a l'Alcaldia subscrit pel seu portaveu, en la qual es descriuran els mèrits o raons que 
justifiquen tal atorgament. 
 
  3. Poden ser candidats o candidates qualsevol persona, entitat o 
col·lectiu que haja destacat en cada modalitat per la seua aportació extraordinària al 
benestar de la ciutadania de Torrent en situacions d'especial gravetat o 
excepcionalitat. No poden ser candidats els integrants de la Corporació municipal. 
 
  4. Els Reconeixements Carta de Poblament de Torrent no tenen 
periodicitat establida, en respondre a situacions d'especial gravetat o excepcionalitat, 
per la qual cosa únicament es concediran en els exercicis en què es donen tals 
circumstàncies o en el següent a l'en què van succeir. 
 
  5. No es podrà concedir més d'un Reconeixement a l'any en cada 
modalitat. 
 
  6. Els Reconeixements Carta de Poblament de Torrent es concediran 
per acord plenari de caràcter unànime. 
 
  7. En cas que el premiat siga un col·lectiu, entitat, associació o conjunt 
de persones; el reconeixement haurà de concretar-se en una o diverses persones en 
representació d'aquells. 
 
  8. El Reconeixement no es pot atorgar a títol pòstum. 
 
  9. Per a rebre el Reconeixement, es requereix la presencia física o 
videoconferència de la persona o persones que representen a la persona, entitat, 
col·lectiu o conjunt de persones guardonat, a l'acte solemne de lliurament del 
Reconeixement, que ho serà en acte públic i solemne en la data que així mateix 
determine l'acord plenari que l'atorgue. 
  
  10. Els Reconeguts, si així se'ls demanda, oferiran una intervenció al 
voltant de la situació per la qual han sigut guardonats”. 
 
  El Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la 
proposta anterior. 
 
Àudio:  04.08.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/2364 
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  I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 13.19 hores, 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,  
 

Pàgina 15 de 15 






