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Sessió Ordinària del Ple, del dia 

06/05/2021. 
 
De conformitat amb el que es 

disposa per l'apartat 3 de l'article 46 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases del règim local, introduït per la 
Disposició Final Segona del Real 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, es 
procedeix a la celebració de la següent 
sessió plenària en manera presencial (P) 
i telemàtica (T) 

 
A Torrent, a les 19.00 hores, 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, passant a tractar-hi els 
assumptes que figuren en l’ordre del dia 
següent:  

 
1. APROVACIÓ ACTES 

SESSIONS ANTERIORS. 
 

 *Ordinària 01/Abril/2021 
 *Extr. i urgent 09/Abril/2021 
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2. DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 
DE L’EXERCICI 2020. 

 
3. DESIGNACIÓ VOCALS DEL CONSELL ASSESSOR DE LA RÀDIO 

MUNICIPAL. 
 
4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, 

MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 
 
4.01. 2715/2021/GEN - PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE 

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA 
DE CONCESSIÓ D'ÚS, OCUPACIÓ I GAUDIMENT DELS LLOCS I 
LOCALS DELS MERCATS MUNICIPALS. 

 
4.02. 4558/2021/GEN - PROPOSTA CONCESSIÓ BONIFICACIÓ ICIO PER SER 

OBRA DE REFORMA I REHABILITACIÓ D'HABITATGE SITUAT AL 
CARRER LA MOTA NÚM. 19, I PER TANT ESTAR DINS DEL NUCLI 
HISTÒRIC TRADICIONAL DE TORRENT. 

 
4.03. 6175/2021/GEN - PROPOSTA GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER 

TORRENT DE CREACIÓ COMISSIÓ NO PERMANENT PER A L'ESTUDI, 
INVESTIGACIÓ I, SI ESCAU, DELIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS 
SOBRE ELS FETS DETECTATS ARRAN LES ACTUACIONS DE LA 
INSPECCIÓ DE TREBALL, SOBRE LA POLÍTICA DE PERSONAL EN 
L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, I L’ANUL·LACIÓ DELS 
COMPLEMENTS DE PRODUCTIVITAT DE L’ANY 2019. 

 
5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D'URBANISME, MEDI AMBIENT, 

SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 
 
5.01. 5821/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER 

TORRENT DE SUPORT A LA INICIATIVA PER UNA LLEI QUE 
GARANTISCA EL DRET A L’HABITATGE. 

 
6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, 

EDUCACIÓ I JOVENTUT. 
 
6.01. 3110/2021/GEN - APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ARTICLE 6.P. 

ORDENANÇA MUNICIPAL TINENÇA D’ANIMALS. 
 

7. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 
 
8. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 
 

8.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 27 DE MARÇ 
FINS AL 30 D’ABRIL DE 2021, DEL NÚM. 1355 AL NÚM. 2058 
INCLUSIVAMENT. 

 
8.02. PRECS I PREGUNTES. 
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1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS. 
 
 S'aproven per unanimitat les actes de les sessions, ordinària celebrada l’1 
d’abril i extraordinària i urgent celebrada el 9 d’abril de 2021.  
 
 
2. 1178/2021/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST GENERAL DE L’EXERCICI 2020. 
 
 Es dóna compte i el Ple queda assabentat de la liquidació del Pressupost 
General corresponent a l’exercici 2020, que s’exposa a continuació: 
 
 “Es dóna compte al Ple de la liquidació del Pressupost General corresponent 
a l'exercici 2020, que está integrat pel següents ens: 
  
 1.  L'Ajuntament de Torrent. 
 2.  OAM Fundació Esportiva Municipal. 
 3.  OAM Consell Agrari Municipal. 
 4.  OAM Junta Local Fallera 
 
 Per decrets núms. 873/21, de 26 de febrer i 1698/21 de 15 d'abril s'aprova 
l'estat de despeses i ingressos que formen la liquidació del Pressupost General de 
l'exercici 2020, i del qual resulten les següents magnituds: 
  
1. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL L'AJUNTAMENT DE TORRENT 
  

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
  

CONCEPTES 
DRETS 

RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 
AJUSTOS RESULTAT 

PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 58.440.274,30 48.736.783,05   9.703.491,25 
b. Altres operacions no financeres 2.866.748,47 4.320.074,98   -1.453.326,51 
1. Total operacions no financeres (a+b) 61.307.022,77 53.056.858,03   8.250.164,74 
c.- Actius financers 74.352,52 18.400,00   55.952,52 
d. Passius financers 1.900.000,00 3.597.494,36   -1.697.494,36 
2. Total operacions financeres (c+d) 1.974.352,52 3.615.894,36   -1.641.541,84 
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 63.281.375,29 56.672.752,39   6.608.622,90 

          
AJUSTOS:         
3.(+) Crédits gastats finançats amb romanent de tresorería per a despeses generals 1.522.870,39   
4.(+) Desviacions de finançament negatiu de l'exercici   1.322.011,51   
5.(-) Desviacions de finançament positiu de l'exercici   2.067.842,41   
II. TOTAL AJUSTOS       777.039,49 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT       7.385.662,39 
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ROMANENT DE TRESORERIA 
  

COMPONENTS IMPORTS 2020 IMPORTS 2019 

1. (+) Fons líquids   16.639.384,54   11.010.533,17 
          

2. (+) Drets pendents de cobrament   23.852.386,52   25.477.359,15 
(+) del pressupost corrent 5.082.407,62   8.205.632,65   

(+) de pressupostos tancats 18.652.805,75   17.145.125,14   
(+) d'operacions no pressupostàries 117.173,15   126.601,36   

          
3. (-) Obligacions pendents de pagament   5.669.815,84   7.864.400,15 

(+) del pressupost corrent 2.038.536,52   4.374.070,96   
(+) de pressupostos tancats 491.518,87   485.482,57   

(+) d'operacions no pressupostàries 3.139.760,45   3.004.846,62   
          

4. Partides pendents d'aplicació   -2.630.644,91   -2.464.399,58 
(-) cobraments realizats pendents d'aplicació definitiva 2.631.091,09   2.469.810,51   
(+) pagaments realizats pendents d'aplicació definitiva 446,18   5.410,93   

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)   32.191.310,31   26.159.092,59 
II. Saldo de cobrament dubtós   12.579.194,12   11.585.680,98 

III. Excés de finançament afectat   4.213.005,80   4.422.742,99 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)  15.399.110,39   10.150.668,62 

  
  
2.    ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE L’O.A. FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL 
  

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
  

CONCEPTES 
DRETS 

RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 
AJUSTOS RESULTAT 

PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 2.124.751,83 2.007.913,39   116.838,44 
b. Altres operacions no financeres   11.156,08   -11.156,08 
1. Total operacions no financeres (a+b) 2.124.751,83 2.019.069,47   105.682,36 
c.- Actius financers 1.200,00 1.200,00     
d. Passius financers   10.781,35   -10.781,35 
2. Total operacions financeres (c+d) 1.200,00 11.981,35   -10.781,35 
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2.125.951,83 2.031.050,82   94.901,01 

          
AJUSTOS:         
3.(+) Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals     
4.(+) Desviacions de finançament negatiu de l'exercici       
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ROMANENT DE TRESORERIA 

  

COMPONENTS IMPORTS 2020 IMPORTS 2019 

1. (+) Fons líquids   505.729,23   474.636,51 
          

2. (+) Drets pendents de cobrament   9.441,62   116.715,95 
(+) del pressupost corrent 7.676,51   110.778,71   

(+) de pressupostos tancats 1.100,00   5.272,13   
(+) d'operacions no pressupostàries 665,11   665,11   

          
3. (-) Obligacions pendents de pagament   326.014,81   595.561,92 

(+) del pressupost corrent 231.438,90   521.137,75   
(+) de pressupostos tancats     2.071,45   

(+) d'operacions no pressupostàries 94.575,91   72.352,72   
          

4. Partides pendents d'aplicació   940,00   -7.556,40 
(-) cobraments realizats pendents d'aplicació definitiva     8.496,40   
(+) pagaments realizats pendents d'aplicació definitiva 940,00   940,00   

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)   190.096,04   -11.765,86 
II. Saldo de cobrament dubtós       2.511,07 

III. Excés de finançament afectat         
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-

III)   190.096,04   -14.276,93 
 

3.    ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE L’O.A. CONSELL AGRARI MUNICIPAL 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
  

5.(-) Desviacions de finançament positiu de l'exercici       
II. TOTAL AJUSTOS         
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT       94.901,01 

CONCEPTES 
DRETS 

RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 
AJUSTOS RESULTAT 

PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 516.778,69 473.315,33   43.463,36 
b. Altres operacions no financeres   14.726,16   -14.726,16 
1. Total operacions no financeres (a+b) 516.778,69 488.041,49   28.737,20 
c.- Actius financers         
d. Passius financers         
2. Total operacions financeres (c+d)         
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 516.778,69 488.041,49   28.737,20 

          
AJUSTOS:         
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ROMANENT DE TRESORERIA 

 

COMPONENTS IMPORTS 2020 IMPORTS 2019 

1. (+) Fons líquids   256.032,97   226.071,48 
          

2. (+) Drets pendents de cobrament   3.587,40   5.075,00 
(+) del pressupost corrent     5.075,00   

(+) de pressupostos tancats 1.925,00       
(+) d'operacions no pressupostàries 1.662,40       

          
3. (-) Obligacions pendents de pagament   8.070,29   8.963,60 

(+) del pressupost corrent         
(+) de pressupostos tancats         

(+) d'operacions no pressupostàries 8.070,29   8.963,60   
          

4. Partides pendents d'aplicació         
(-) cobraments realizats pendents d'aplicació definitiva         
(+) pagaments realizats pendents d'aplicació definitiva         

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)   251.550,08   222.812,88 
II. Saldo de cobrament dubtós   481,25     

III. Excés de finançament afectat         
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)  251.068,83   222.812,88 

 
4.    ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE L’O.A. JUNTA LOCAL FALLERA 

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 

3.(+) Crédits gastats finançats amb romanent de tresorería per a despeses generals 210.000,00   
4.(+) Desviacions de finançament negatiu de l'exercici       
5.(-) Desviacions de finançament positiu de l'exercici       
II. TOTAL AJUSTOS     210.000,00   
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT       238.732,36 

CONCEPTES 
DRETS 

RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 
AJUSTOS RESULTAT 

PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 257.561,00 229.179,44   28.381,56 
b. Altres operacions no financeres 45.000,00 45.000,00     
1. Total operacions no financeres (a+b) 302.561,00 274.179,44   28.381,56 
c.- Actius financers         
d. Passius financers         
2. Total operacions financeres (c+d)         
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 302.561,00 274.179,44   28.381,56 
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ROMANENT DE TRESORERIA 

 

COMPONENTS IMPORTS 2020 IMPORTS 2019 

1. (+) Fons líquids   48.559,99   25.192,97 
          

2. (+) Drets pendents de cobrament         
(+) del pressupost corrent         

(+) de pressupostos tancats         
(+) d'operacions no pressupostàries         

          
3. (-) Obligacions pendents de pagament       5.014,54 

(+) del pressupost corrent     5.014,54   
(+) de pressupostos tancats         

(+) d'operacions no pressupostàries         
          

4. Partides pendents d'aplicació         
(-) cobraments realizats pendents d'aplicació definitiva         
(+) pagaments realizats pendents d'aplicació definitiva         

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)   48.559,99   20.178,43 
II. Saldo de cobrament dubtós         

III. Excés de finançament afectat         
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)  48.559,99   20.178,43 
 
 D'igual forma, s'adjunta la liquidació del pressupost dels Consorcis adscrits a 
l'Ajuntament de Torrent: Consorci Xarxa Joves Net i Consorci Esports Horta”. 
 
Àudio:  02.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/3333 
 
 
3. 17566/2020/GEN - DESIGNACIÓ VOCALS DEL CONSELL ASSESSOR DE LA 
RÀDIO MUNICIPAL. 
 
 Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Asunción Ferrer San 
Pablo, regidora delegada de l’Àrea de Cultura i Esports, que literalment diu: 
 

AJUSTOS:         
3.(+) Crédits gastats finançats amb romanent de tresorería per a despeses generals     
4.(+) Desviacions de finançament negatiu de l'exercici       
5.(-) Desviacions de finançament positiu de l'exercici       
II. TOTAL AJUSTOS         
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT       28.381,56 
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 “Vist que el passat 15 de juliol de 2019 el Ple de l'Ajuntament de Torrent en 
sessió Extraordinària i Urgent va adoptar l'acord de designació de vocals del Consell 
Assessor de l'Emissora Municipal de Freqüència Modulada Ràdio Municipal de 
Torrent. 
 
 Vist que l'article 10.2 del Reglament Intern de l'Emissora Municipal de 
Freqüència Modulada Ràdio Municipal de Torrent al establir la composició del mateix 
arreplega que dues dels seus vocals seran nomenats pel Ple de la Corporació a 
proposta de la Presidència d'entre tècnics o professionals de capacitat i competència 
reconeguda, amb veu i vot. 
  
 Havent-se designat en el Ple de 15/07/2019 a proposta de la Presidència i 
d'entre tècnics o professionals de capacitat i competència reconeguda, amb veu i vot 
al Sr. Josep Ramon Lluch Quiles i al Sr. Carles Xavier Puig Folgado, i a la vista de 
que els vocals designats han comunicat a esta Presidència la no continuïtat per 
motius personals, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Torrent l'adopció del següent 
ACORD: 
  
 Primer.- Deixar sense efectes la designació com a vocals de les següents 
persones: 
 
 - D. Josep Ramon Lluch Quiles. 
 - D. Carles Xavier Puig Folgado. 
 
 Segon.- Designar en el seu lloc a: 
 
 - D. Victor González Carratalà. 
 - D. Jesús del Ramo Juste. 
 
 Tercer.- Notificar el present acord als noments. 
 
 Quart.- Els nomenaments hauran de ser acceptats pels interessats. S'entenen 
acceptats tàcitament si en el terme de tres dies hàbils no fan manifestació expressa 
de no acceptar-los”. 
 
 El Ple, en votació ordinària i per tretze vots a favor dels grups polítics 
municipals Ciudadanos i Socialista, i deu abstencions dels grups polítics municipals 
Vox, Compromís per Torrent i Popular, ACORDA, aprovar la proposta anterior.” 
 
 
4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, 
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 
 
4.01. 2715/2021/GEN - PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE 
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE 
CONCESSIÓ D'ÚS, OCUPACIÓ I GAUDIMENT DELS LLOCS I LOCALS DELS 
MERCATS MUNICIPALS. 
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 Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres 
Guillén regidora delegada d’Hisenda, que copiada literalment diu: 
 
 “La Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 15 de març de 2021, de 
conformitat amb el que establixen l'article 127.1.a) 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 aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança Fiscal 
Reguladora de la taxa per la formalització de la concessió de l'ús de locals i 
Instal·lacions ubicades en els mercats municipals. 
 
 Considerant que esta s'ha tramitat d'acord amb el que establixen l'article 117 i 
següents del Reglament esmentat. 
 
 Resultant que en el termini concedit a l'efecte, no s´ha presentat cap 
esmena  al text del projecte aprovat per la Junta de Govern Local, es proposa que el 
Ple adopte el següent ACORD: 
 
 PRIMER. Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de de l'Ordenança 
Fiscal Reguladora de la taxa per la formalització  de la concessió de l'ús de locals i 
Instal·lacions ubicades en els mercats municipals, que quedarà redactada conforme 
a l'ANNEX adjunt al dictamen de la Comissió Informativa, que serà diligenciat pel Sr. 
Secretari General del Ple. 
 
 SEGON. Exposar al públic el dit acord durant el termini 30 dies, a l'efecte de 
que puga ser examinat pels interessats, els que podran efectuar en l'esmentat 
termini, les al·legacions i reclamacions que estimen oportunes, tot això de 
conformitat amb el que preveu l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
 Simultàniament publicar el text de l'Ordenança aprovat provisionalment, en 
l'espai WEB de l'Ajuntament, a efectes de facilitar la presentació de reclamacions o 
suggeriments. 
 
 TERCER. L'indicat acord provisional s'entendrà definitivament adoptat, si 
durant el dit període no es presentaren les al·legacions a què es refereix l'apartat 
anterior, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació. En cas contrari 
s'adoptarà l'acord definitiu que procedisca. 
 
 QUART. Publicar l'acord definitiu o provisional elevat a tal categoria, i el text 
de modificació de l'Ordenança, en el Butlletí Oficial de la Província”. 
 
 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. 
 
 
4.02. 4558/2021/GEN - PROPOSTA CONCESSIÓ BONIFICACIÓ ICIO PER SER 
OBRA DE REFORMA I REHABILITACIÓ D'HABITATGE SITUAT AL CARRER LA 
MOTA, NÚM. 19, I PER TANT ESTAR DINS DEL NUCLI HISTÒRIC TRADICIONAL 
DE TORRENT. 
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 Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres 
Guillén, regidora delegada d’Hisenda, que es transcriu a continuació: 
 
 “1r. Vista la sol·licitud presentada en data 23/03/2021 (Registre d'entrada 
núm. 2021008299) pel Sr. Alberto Sánchez Soriano amb DNI. núm. 18436884S, 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 de reforma i rehabilitació de la 
vivenda existent entremitjaneres ubicada al carrer La Mota, núm. 19 (Referència 
cadastral 8486917YJ1688N0001HB). 
  
 Vist que per Decret d'Alcaldia núm. 1091/2021, de 15 de març s'ha concedit 
llicència d'obres per a la reforma i rehabilitació 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: 
 
a) 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 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 Secció de Llicències i Disciplina el qual 
disposa que "segons la instrucció que estableix els criteris per a la tramitació de 
llicències al centre històric o referides a immobles tradicionals o amb valors 
patrimonials de data 30/12/2016 i que es troba accessible des de la pàgina web de 
l'Ajuntament, l'immoble de referència s'ajusta als apartats 2 "Immoble ubicat a l'àrea 
de vigilància arqueològica AVA" i a 4 "Immoble ubicat en l'Àrea del Nucli Històric 
Tradicional – Bé de Rellevància Local (NHT-BRL)"." 
 
 4t. Vist que l'import pendent de la liquidació a practicar seria de 933,49€. Si 
s'aplica, en el seu cas, la bonificació sol·licitada i susceptible de ser concedida 
l'import ascenderia a 466,75€. 
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 Per tant, tenint en compte els fonaments aportats, l'informe emès pel Cap 
de  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 concòrrer 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. Alberto Sánchez Soriano amb DNI. núm. 18436884S, 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 de reforma i rehabilitació de la 
vivenda existent entremitjaneres ubicada al carrer La Mota, núm. 19 (Referència 
cadastral 8486917YJ1688N0001HB). 
 
 Segon.- Traslladar el present Acord a l'interessat, així com als departaments 
d'urbanisme i de Tributs no periòdics, als efectes oportuns”. 
 
 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. 
 
 
4.03. 6175/2021/GEN - PROPOSTA GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER 
TORRENT DE CREACIÓ COMISSIÓ NO PERMANENT PER A L'ESTUDI, 
INVESTIGACIÓ I, SI ESCAU, DELIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS SOBRE 
ELS FETS DETECTATS ARRAN LES ACTUACIONS DE LA INSPECCIÓ DE 
TREBALL, SOBRE LA POLÍTICA DE PERSONAL EN L’ÀREA DE BENESTAR 
SOCIAL, I L’ANUL·LACIÓ DELS COMPLEMENTS DE PRODUCTIVITAT DE 
L’ANY 2019. 
 
 Es dóna compte de la proposta formulada que es transcriu a continuació: 
 
 “1. RegIament Orgànic del Ple. 
 
 a). Aquesta comissió, tal i com s'estableix al seu article 115.3, podrà sol·licitar 
la coI·Iaboració d'altres administracions públiques, organismes, institucions i altres 
entitats públiques, amb un àmbit d'actuació que afecte les matèries sobre les quals 
verse I'estudi que tenen encomanat. 
 
 b) Aquesta comissió, tal i com s'estableix al seu article 115.4, podrà sol·licitar 
l'ajuda d'experts competents en la matèria objecte de l'estudi. 
 
 c) Aquesta comissió, tal i com s'estableix al seu article 115.5, podrà sol·licitar 
la documentació i informació que necessite per al desenvolupament de la seua 
activitat, en els termes que preveu la legislació vigent. 
 
 2. Nombre de membres de la comissió. 
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 a) Tal i com s'estableix al seu article 115.1. proposem que aquesta comissió 
tinga una composició idèntica a les comissions permanents. 
 
 b) Cada grup podrà nomenar un/a regidor o regidora suplent, per a substituir 
al/s titular/s en cas d'absència forçosa. 
 
 c) En tot cas proposem que la presidència d'aquesta comissió puga ser 
exercida per qualsevol regidor de l'Ajuntament de Torrent excepte pels 
regidors/regidores responsables polítics de les delegacions municipals afectades per 
la lnspecció de Treball de la Seguretat Social. 
 
 3. Règim de funcionament ¡ periodicitat de les sessions. 
 
 a) La Comissió és reunirà amb la periodicitat que decidisca la mateixa en la 
primera sessió que se celebre. 
 

 b) Les seues convocatòries i documentació es lliuraran als i les participants 
amb els mateixos termes i terminis establerts per les comissions informatives del 
PIe. 
 
 4. Termini per a concloure els treballs de la Comissió mitjançant 
l'aprovació d'un informe o dictamen. 
 
 Aquesta Comissió finalitzarà les seues tasques, mitjançant un dictamen o 
informe vinculant, que en cap cas no podrà superar l'any natural de termini màxim 
resolutori des de la seua aprovació plenària". 
 
 De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 1, el 
Ple, en votació ordinària i per deu vots a favor dels grups polítics municipals Vox, 
Compromís per Torrent, i Popular, i tretze vots en contra dels grups polítics 
municipals Ciudadanos i Socialista, ACORDA, desestimar la proposta anterior. 
 
Àudio:  04.03.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/3334 
 
 
5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D'URBANISME, MEDI AMBIENT, 
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 
 
5.01. 5821/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT 
DE SUPORT A LA INICIATIVA PER UNA LLEI QUE GARANTISCA EL DRET A 
L’HABITATGE. 
 
 Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a continuació: 
 
 “El Gobierno Español està preparant l'anomenada Llei pel Dret a l'Habitatge, 
l'esborrany de la qual entrarà al Consell de Ministres de manera imminent i es 
remetrà immediatament al Congrés per al seu debat i aprovació. 
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 Després de 42 anys d'absoluta vulneració d'aquest dret humà, considerem 
que la nova Llei ha de protegir i garantir de manera efectiva el Dret a l'Habitatge en 
tot el territori. I en aquest sentit ha de suposar un avanç històric en la cobertura 
d'aquest dret fonamental. 
 
 La crisi residencial és innegable: més de 32.000 persones sense casa vivint al 
carrer; 12 milions de persones en risc d'exclusió social; més d'1 milió de 
desnonaments entre 2008 i el tercer trimestre del 2020, molts agreujats amb 
clàusules abusives i executats amb una legislació contrària als estàndards europeus, 
sense importar que hi haguera menors o persones majors dependents. 
 
 A Espanya, el 36,1% de la població destina més del 40% dels seus ingressos 
al pagament d'habitatge i subministraments bàsics; i altres milers de llars joves ni tan 
sols poden constituir-se. De fet, únicament el 18,5% de la població entre 18 i 29 anys 
s'ha emancipat per les enormes dificultats per a accedir i mantindre un habitatge 
estable. 
 
 A l'Estat espanyol els habitatges socials representen un 2,5% del parc 
d'habitatges principals, res a veure amb els percentatges d'alguns països europeus 
del nostre entorn (Holanda 30%, Àustria 24%, el Regne Unit 17,6%, França 16,8%). 
 
 La majoria social porta massa anys suportant als qui posen els seus beneficis 
privats per damunt de la vida i la salut de milions de persones. És el moment de què 
les Administracions Públiques assumisquen la seua responsabilitat i complisquen 
amb el seu deure de protegir i garantir un dret humà que és bàsic per a assegurar la 
integritat física, la dignitat, l'accés a altres drets fonamentals i el desenvolupament 
personal que totes ens mereixem. 
 
 Per tot el que s'ha exposat anteriorment, els Grups Municipals de Torrent 
proposen al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD: 
 
 Donar suport a la Iniciativa ciutadana per una Llei que garantisca el Dret a 
l'Habitatge incloent, com a mínim, les següents 8 mesures d'aplicació directa en tot 
el territori: 
 
 1. La llei ha de garantir el dret a un habitatge digne, assequible, accessible i 
adequada com a dret subjectiu, garantint que aquesta protecció siga efectiva i 
evitant que cap persona es quede al carrer sense llar. 
 
 2. Stop desnonaments de persones vulnerables sense alternativa d'habitatge 
digne i adequat, així com l'obligació de lloguer social estable per als grans 
propietaris; i en la resta de casos, reallotjament digne i adequat a càrrec dels poders 
públics. 
 
 3. Assegurar i ampliar el parc públic de lloguer social, com a mínim al 20% del 
conjunt d'habitatges en vint anys, fent front a l'emergència residencial de manera 
prioritària. 
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 4. Regulació estatal de lloguers a preus adequats als salaris de la població en 
cada zona del territori. Modificació de la llei d'arrendaments urbans per a donar 
protecció i estabilitat als inquilins del conjunt del país. 
 
 5. Garantir els subministraments bàsics d'aigua, llum, gas i accés a les 
telecomunicacions, per a evitar la bretxa digital com a part d'un habitatge digne. 
 
 6. Garantir una segona oportunitat efectiva per a les llars amb deutes 
hipotecaris i desenvolupar mesures contra el sobreendeutament i els abusos 
financers i immobiliaris. 
 
 7. Ampliació pressupostària per a habitatge social i polítiques socials 
d'habitatge fins a arribar a la mitjana europea de parc públic, destinant, com a mínim, 
el 2% del pressupost estatal. Assignació d'una part suficient dels fons europeus de 
recuperació a aquest objectiu. 
 
 8. Participació activa de la població en tota la política d'habitatge i urbanisme. 
 
 És imprescindible que la Llei pel Dret a l'Habitatge incorpore aquestes 
demandes d'afectades i societat civil, que afecten la dignitat de les persones i als 
Drets Humans, blinde les legislacions autonòmiques més progressistes i done 
compliment d'una vegada al PIDESC i als dictàmens de Nacions Unides i dels 
Tribunals Europeus, sense retardar la seua aplicació a desenvolupaments normatius 
posteriors. 
 
 Finalment, com el pròxim dia 9 de maig finalitza l'estat d'alarma i també 
l'actual decret, considerant que a partir d'aquesta data s'iniciaran procediments que 
implicaran una explosió de desnonaments de famílies vulnerables sense alternativa 
residencial, exigim l'ampliació de l'actual moratòria dels desnonaments fins a 
l'aprovació de la Llei d'Habitatge que els evite definitivament".  
 
 De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 2, el 
Ple, en votació ordinària i per dotze vots a favor dels grups polítics municipals 
Compromís per Torrent, i Socialista, dos vots en contra del grup polític municipals 
Vox, i nou abstencions dels grups Ciudadanos i Popular, ACORDA, aprovar la moció 
anterior. 
 
Àudio:  05.01.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/3335 
 
 
6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, 
EDUCACIÓ I JOVENTUT. 
 
6.01. 3110/2021/GEN - APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ARTICLE 6.P. 
ORDENANÇA MUNICIPAL TINENÇA D’ANIMALS. 
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 Es dóna compte de la proposta formulada pel Sr. Andrés Campos Casado, 
regidor delegat de l’Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia, que copiada literalment 
diu: 
 
 "Des de l'aprovació de l'actual Ordenança (acord de Ple de 12 de setembre de 
1996 i la seua posterior publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 18 de 
febrer de 1997), han entrat en vigor noves normatives que regulen la convivència 
entre els propietaris d'animals de companyia i la comunitat en general, amb l'objecte 
de propiciar la seguretat, salubritat i tranquil·litat ciutadanes, de conformitat amb la 
legislació en cada moment aplicable, per mitjà de l'atribució de facultats de regulació 
i d'intervenció directa que permeten a l'administració local l'adopció d'ordes 
individuals de prohibició i sancionar la infracció de l'ordenació municipal en aquelles 
matèries que per la seua incidència en la seguretat, tranquil·litat i salubritat 
ciutadanes aconsellen tals mitjans d'intervenció. 
 
 La tinença d'animals de companyia adquirix la dita transcendència en raó a 
les transformació dels models d'assentaments derivats dels processos d'urbanització 
i concentració de la ciutadania en les zones urbanes i residencials. 
 
 La presència d'animals de diverses espècies en el nucli urbà i en tot el terme 
municipal, plantegen a l'ajuntament problemes higiènic-sanitaris i és causa de 
conflictes veïnals. 
 
 Existint en el nostre municipi respecte cap als animals de companyia, es 
pretén incrementar la sensibilitat col·lectiva cap a comportaments propis d'una 
societat solidària i tolerant. 
 
 Per tot el que s'ha exposat anteriorment, resulta coherent abordar una 
regulació local en aquelles situacions i/o conductes que manquen d'un 
desenvolupament en la legislació supramunicipal i que, es registren amb freqüència 
en l'àmbit local podent condicionar la convivència dels animals respecte a les 
persones. 
 
 El projecte de modificació de l’article 6.p de l'Ordenança Municipal sobre 
Tinença d'Animals de Companyia, va ser aprovat per la Junta de Govern, en sessió 
celebrada del dia 29 de març, i pels grups polítics municipals no s'han presentat 
esmenes a l'esmentat projecte. 
 
 De conformitat amb l'exposat anteriorment es proposa al Ple, de conformitat 
amb l'article 123 de la LRBRL, l'adopció del següent ACORD: 
 
 Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l'article 6.p de l'Ordenança 
Municipal sobre Tinença d'Animals de Companyia. La seua redacció quedaria: 
 
 Es prohibeix subministrar aliment de forma continuada i en espais públics a 
animals assilvestrats i abandonats, a excepció de les persones que disposen 
d'autorització municipal per a alimentar colònies de gats ferals. 
 
 Segon.- Sotmetre el present expedient a informació pública i audiència dels 
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interessats per un termini de trenta dies per mitjà d'anunci publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de València, a fi que per estos es puguen presentar quantes 
al·legacions, reclamacions o suggeriments tinguen per convenient. 
 
 Tercer.- L'acord d'aprovació inicial quedarà automàticament elevat a definitiu, 
si en el referit termini no es formularen al·legacions”. 
 
 De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 3, el 
Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la moció anterior. 
 
 
7. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 
 
8. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 
 
8.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 27 DE MARÇ 
FINS AL 30 D’ABRIL DE 2021, DEL NÚM. 1355 AL NÚM. 2058 INCLUSIVAMENT. 
 
 Es dóna compte i el Ple queda assabentat, dels decrets adoptats per l’Alcaldia 
des del 27 de març fins al 30 d’abril de 2021, del número 1355 al número 2058, 
ambdós inclusivament. 
 
 
8.02. PRECS I PREGUNTES. 
 
8.02.01. ESCRIT PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL 
VOX 
 
RUEGOS: 
 
 - Rogamos conocer si, tras el escrito recibido de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar el pasado 30 de diciembre de 2020, pronunciándose acerca 
del organismo sobre quién recae las competencias de limpieza y saneamiento del 
barranco, este Ayuntamiento ha realizado las actuaciones pertinentes al respecto. 
 
 - Exigimos se reclame dar cumplimiento al mandato municipal sobre la 
colocación de las banderas en los centros públicos de enseñanza secundaria y 
bachiller, petición aprobada por mayoría, en sesión plenaria de 5 de diciembre de 
2019, y que este Ayuntamiento realizó a la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte en fecha 12 de diciembre de 2019. Ruego presentado ante el Registro del 
Pleno los días 7 de septiembre de 2020, 2 de noviembre de 2020, 1 de febrero de 
2021,1 de marzo de 2021 y 29 de marzo de 2021; además de las reiteradas veces 
que ha sido reclamado en diversas sesiones plenarias. 
 
 - Rogamos se nos informe sobre la petición efectuada en sesión plenaria el 
pasado 1 de octubre de 2021, 14 de enero de 2021 y 29 de marzo de 2021 sobre el 
asunto GEMERSA. 
 
 Área de Estrategia, Innovación y Economía (Sr. D. Andrés Campos) 
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 - Rogamos se nos facilite la relación de facturas ubicadas en el marco de 
“Ciudad Inteligente”. Petición realizada por registro de entrada con fecha 6 de 
octubre de 2020 y ante el Registro del Pleno los días 2 de noviembre de 2020, 1 de 
febrero de 2021, 1 de marzo de 2021 y 29 de marzo de 2021. 
 
 - Rogamos conocer cuándo va a estar operativa al 100% la aplicación 
APPTORRENT.  
 
PREGUNTAS 
 
 - ¿Cuándo va a constituirse la COMISIÓN ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y 
RECLAMACIONES? 
 
 Área de Gestión de la Ciudad y Seguridad (Sra. Dña. Inmaculada Amat) 
 
 - ¿Cuándo está previsto el inicio de las actuaciones de asfaltado en las calles 
de Torrent? 
 
8.02.02. PREC GRUP MUNICIPAL VOX PER A LA REALITZACIÓ 
D’ACTUACIONS EN EL BARRI XENILLET. 
 
 Primero. Instar al equipo de gobierno a limpiar la zona correspondiente al 
barranco y áreas colindantes de enseres, escombros y material inflamable; así como 
a actuar sobre la descontrolada zanja abierta. 
 
 Segundo. Instar al equipo de gobierno a que solicite a la empresa 
adjudicataria del servicio de limpieza y aseo viario, reforzar las actuaciones en 
cuanto a limpieza y recogida de enseres junto a los contenedores. 
 
 
8.02.03. PREC GRUP MUNICIPAL VOX ADOPCIÓ DE MESURES PER 
AUGMENTAR LA NATALITAT I SOL·LICITUD BONIFICACIONS DESTINADES A 
FAMÍLIES NOMBROSES. 
 
 Primero. Implantar un servicio de asesoramiento multidisciplinar en Casa de la 
Dona para mujeres embarazadas españolas o residentes legales en España con 
escasos recursos socio-económicos y sin apoyos familiares. 
 
 Segundo. Instar al Consejo de Administración de la sociedad mixta Aigües de 
l’Horta para que aplique una mejora del bono social a las familias numerosas. 
 
 Tercero. Instar a la Junta de Gobierno Local a que estudie aplicar una 
bonificación sobre el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del coche 
principal de la familia numerosa. 
 
 Cuarto. Instar a la Junta de Gobierno Local a que aplique en todas las bases 
de las convocatorias de prestaciones, ayudas, subvenciones, cheques escolares, 
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comedor escolar y resto de conceptos, el criterio de renta per cápita familiar para 
facilitar el acceso de las mismas a las familias numerosas. 
 
 
 Es formulen els següents precs i preguntes durant la sessió: 
 
Àudio:  08.02.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/3336 
 
 
 I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 20.02, 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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