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Sessió Ordinària del Ple, del dia 

07/10/2021. 
 
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 a la 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 09/setembre/2021. 
 * Extr. i Urgent 29/setembre/2021 
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2. 12728/2021/GEN - DESIGNACIÓ PORTAVEUS SUPLENTS PEL GRUP POLÍTIC 
MUNICIPAL POPULAR. 

 
3. 7039/2021/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’EXECUCIÓ 

TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST DEL SEGON TRIMESTRE 2021. 
 
4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D’ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, 
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 
 

4.01. 4587/2021/ACU - PROPOSTA ADHESIÓ ÍNTEGRA AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D’INTERCANVI D’INFORMACIÓ 
TRIBUTÀRIA I COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA AMB 
LES ENTITATS LOCALS, SUBSCRIT ENTRE LA AEAT I LA FEMP. 

 
4.02. 9211/2021/GEN - PROPOSTA ADHESIÓ A LA XARXA D’ENTITATS 

LOCALS AGENDA 2030. 
 
4.03. 12158/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER 

TORRENT SOBRE EL PREU DE LA LLUM I LES NOVES TARIFES 
ELÈCTRIQUES. 

 
5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, 
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 
 

5.01. 12166/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX AMB CARÀCTER 
D’URGÈNCIA SOBRE PREVENCIÓ D’INCENDIS EN EL VEDAT. 

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

EDUCACIÓ I JOVENTUT. 
 

6.01. 8903/2021/GEN - ORDENANÇA REGULADORA PER A LA CONCESSIÓ 
D’AJUDES A LA NATALITAT. 

 
6.02. 12160/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA 

DELS DRETS DE LES DONES I XIQUETES AFGANESES 
 
7. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 
 

7.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 
 

7.01.01. 12847/2021/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES. 

 
7.01.02. 12847/2021/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA 

FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ÚS PRIVATIU O 
APROFITAMENT ESPECIAL D’INSTAL·LACIONS I EDIFICIS 
MUNICIPALS. 
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7.01.03. 12847/2021/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ DE 
TERRENYS D’ÚS O DOMINI PÚBLIC AMB PARADES, BARRAQUES, 
CASETES DE VENDA, QUIOSCOS, ESPECTACLES, ATRACCIONS, 
INDÚSTRIES DE CARRER O AMBULANTS, RODATGE 
CINEMATOGRÀFIC I UTILITZACIÓ PER VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA DE CAMINS RURALS. 

 
7.01.04. 12847/2021/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA 

FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ TEMPORAL 
DEL DOMINI PÚBLIC O DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB 
TERRASSES DE VETLADORS I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS PER 
A ACTIVITATS D’HOSTALERIA. 

 
7.01.05. 12847/2021/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA 

FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DELS 
SERVICIS ADMINISTRATIUS EN PROVES I EXPEDIENTS DE 
SELECCIÓ I HABILITACIÓ DE PERSONAL. 

 
7.01.06. 12847/2021/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA 

FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE 
SERVICIS REALITZATS PEL CONSELL AGRARI. 

 
7.01.07. 8521/2021/2021/GEN - PROJECTE DE MODIFICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA NÚM. MC 43/2021/SC/02, EN LA MODALITAT 
DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT DE 
TRESORERIA. 

 
7.01.08. 13485/2021/GEN - PROJECTE DE MODIFICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA NÚM. MC 60/2021/CE+SC/04, EN LA 
MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE 
CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA. 

 
7.01.09. 14178/2021/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS 

MUNICIPALS SOCIALISTA I CIUDADANOS PER A DONAR SUPORT 
A LA DECLARACIÓ DEL 25 D’OCTUBRE COM A DIA DEL COMERÇ 
LOCAL A LA COMUNITAT VALENCIANA. 

 
7.01.10. 11984/2021/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES 

AMB OBJECCIÓ O DISCONFORMITAT EMESOS PER LA 
INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN EL TERCER TRIMESTRE 2021. 

 
8. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 

 
8.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 4 DE 

SETEMBRE FINS A L’1 D’OCTUBRE DE 2021, DEL NÚM. 4135 AL NÚM. 
4565 INCLUSIVAMENT. 

 
8.02. PRECS I PREGUNTES. 
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8.02.01. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX 

 
 
1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS. 
 
 S'aproven, per unanimitat, les actes de les sessions, ordinària celebrada el dia 
9 de setembre, i extraordinària i urgent celebrada el dia 29 de setembre de 2021. 
 
 
2. 12728/2021/GEN - DESIGNACIÓ PORTAVEUS SUPLENTS PEL GRUP POLÍTIC 
MUNICIPAL POPULAR. 
 
 Es dona compte i el Ple queda assabentat dels nomenaments efectuats pel 
grup polític municipal Popular que es transcriu a continuació: 
 
 "Amparo Folgado Tonda, en calidad de portavoz del Grupo Municipal del 
Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrent, y en virtud del artículo 32.2 del 
Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Torrent, pone de manifiesto los 
siguientes nombramientos dentro del Grupo Municipal: 
 
 PRIMERO.- Nombrar suplentes de la Portavoz del Grupo Popular a los 
siguientes miembros del grupo: 
 

− Portavoz suplente 1º: Sr. José Francisco Gozalvo Llácer. 
− Portavoz suplente 2º: Sr. Salvador Císcar Juan 
− Portavoz suplente 3º: Sra. Ana Penella Busach 

 
 SEGUNDO.- Dichos nombramientos no alteran los nombramientos efectuados 
de portavoz y portavoz adjunto del 17 de junio de 2019. 
 
 
3. 7039/2021/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’EXECUCIÓ 
TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST DEL SEGON TRIMESTRE 2021. 
 
 Es dóna compte i el Ple queda assabentat de l'informe de la Intervenció 
General de data 30 de setembre de 2021 respecte al compliment de les obligacions 
trimestrals de subministrament d'informació de la Llei 2/2012 LOEPSF corresponent 
al 2n trimestre de 2021, que diu el següent: 
 
“I NORMATIVA APLICABLE 
 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante RDL 
2/2004). 
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• RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del 
título sexto de la Ley 39/1988. 
 

• Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura 
de los presupuestos de las entidades locales. 

 
• Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden 

EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales. 

 
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPYSF. 
 

• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

 
• La Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden 

HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones 
de suministro de información previstas en la Ley de estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ha dado una nueva redacción al 
art. 16, relativo a las obligaciones trimestrales de suministro de información. 
 

• SEC, Sistema Europeo de Cuentas.  
 
II. ANTECEDENTES DE HECHO.  
 
 Resultando que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPSF, regula el principio 
de transparencia como base del funcionamiento de las Administraciones Públicas, y 
para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la gestión pública para 
contribuir a generar confianza en el correcto funcionamiento del sector público. 
 
 La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el 
artículo 6 de la LOEPSF, la obligación de las Administraciones Públicas de 
suministrar toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones 
de la citada Ley, y de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo, y 
garantizar la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la 
integridad de los sistemas de recopilación y tratamiento de los datos. 
 
 Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho 
artículo de LOEPSF, lo ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto, 
sobre las obligaciones trimestrales de suministro de información, se ha recogido en 
su artículo 16. 
 
 Resultando que dicho artículo ha sido modificado por la Orden 
HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden 
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HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley de estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera ha dado una nueva redacción al art.16, apartado cuarto, 
relativo a las obligaciones trimestrales de suministro de información, que para el 
caso del municipio de Torrent consiste en la actualización del informe de la 
intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del límite de la deuda. 
Asimismo, la intervención municipal realizará la evaluación del cumplimiento de la 
regla de gasto al cierre del ejercicio. 
 
 Resultando que el Congreso de los Diputados, en sesión de 20 de octubre de 
2020 ha apreciado, por mayoría absoluta de sus miembros, que se da una situación 
de emergencia extraordinaria que motiva la suspensión de las reglas fiscales para 
los ejercicios 2020 y 2021, requisito que establece el artículo 11.3 de la LOEPSF. 
 
  Resultando que el artículo 4 de la Orden HAP 2105/2012, impone la 
centralización del cumplimiento de la obligación de remisión y recepción de 
información "En las Corporaciones Locales, la intervención o unidad que ejerza sus 
funciones." 
 
 Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el 
siguiente: 
 
III. INFORME. 
 
Primera. Cuestiones previas.  
 
 Este informe se emite con motivo de la obligación de suministro de 
información trimestral correspondiente a la ejecución del presupuesto del segundo 
trimestre de 2021. Este suministro de información se basa en los datos obtenidos de 
la contabilidad, tanto de la entidad local principal como de sus entidades 
dependientes clasificadas en el subsector Administración Pública. En el caso de la 
ejecución trimestral, la información ha de remitirse por cada entidad, al igual que la 
de los presupuestos, salvo el informe de evaluación del objetivo de estabilidad que 
es con carácter consolidado en los términos del SEC. 
 
 La información distingue, al igual que la de los presupuestos anuales, si los 
entes están sujetos a presupuesto limitativo y a la contabilidad pública y de los entes 
sujetos al Plan general de contabilidad de empresas o sus adaptaciones sectoriales.  
 
 De este modo, el Ministerio ha procedido a delimitar el perímetro de 
consolidación del Municipio de Torrent, y este queda constituido por los siguientes 
entes: 
 

• Ayuntamiento de Torrent. 
• Junta Local Fallera. 
• Fundación Deportiva Municipal. 
• Consell Agrari Municipal. 
• Nous Espais Torrent,S.A. (NETOSA). 
• Recaudación Torrent (RETOSA). 
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• Innovació I Desenvolupament Econòmic Actiu Torrent S:A: 
• C. Red Jovesnet (XARXA JOVESNET). 
• C: Gestión Recursos, Actividades y Servicios Ámbito Deportivo L'Horta. 

 
 Se ha procedido a remitir la ejecución trimestral de la entidad principal, y de 
sus organismos dependientes, que cuentan con presupuesto limitativo y de las 
sociedades mercantiles y consorcios clasificados por la IGAE como Subsector 
Administración Pública, con independencia de que cuenten con presupuesto 
limitativo o estén sujetas al Plan general de contabilidad de empresas o sus 
adaptaciones sectoriales.  
 
 La obligación se extiende, lo que obliga a remitir: 
 

a) Actualización de los presupuestos en ejecución para el ejercicio que 
corresponda y detalle de la ejecución al final de trimestre vencido, 
apartado 1 del art. 16 de la Orden. Esta información habrá de incorporar: 

• Los créditos y previsiones iniciales del presupuesto.  
• Las modificaciones presupuestarias ya tramitadas. 

b) Situación del remanente de tesorería, así como las obligaciones frente a 
terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas al presupuesto, es 
decir la cuenta 413, en virtud del apartado 2. En este trimestre el 
remanente de tesorería se estima siguiendo los mismos criterios que los 
correspondientes a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020.  

c) Información que permita relacionar el saldo resultante de ingresos y gastos 
con la capacidad necesidad de financiación, de acuerdo con el Sistema 
Europeo de cuentas (ajustes SEC) previsto en el apartado 3 del mismo 
artículo 16.  

d) Calendario y presupuesto de tesorería (apartado 8). 
e) Datos de ejecución de dotación de plantillas y efectivos (en base al 

apartado 9 del artículo 16 de la Orden).  
 

 Debe tenerse en cuenta que la información que se debe remitir debe ser la 
incluida dentro del Subsector Corporaciones locales, (artículo 2.1 de la LOEPYSF), 
que incluye el conjunto de entidades que se encuentran clasificadas como tal en el 
Inventario de Entes del Sector Público Local, y que han sido enunciados 
anteriormente. 
 
 En base a lo anterior el cálculo de la estabilidad presupuestaria a nivel 
consolidado incluye las siguientes entidades que forman parte del perímetro de 
consolidación: 
 

• Ayuntamiento de Torrent. 
• Junta Local Fallera. 
• F. Deportiva Municipal. 
• Consell Agrari Municipal. 
• Nous Espais Torrent, S.A. (NETOSA). 
• Recaudación Torrent (RETOSA). 
• Innovació I Desenvolupament Econòmic Actiu Torrent S:A: 
• C. Red Jovesnet (XARXA JOVESNET). 
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• C: Gestión Recursos, Actividades y Servicios Ámbito Deportivo L'Horta. 
 
Segunda. Cumplimiento de la obligación de remisión de información 
 
 La suspensión de las reglas fiscales no afecta al cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia previstas en la LOEPSF, y normas de desarrollo.  
 
 Estas obligaciones seguirán siendo exigibles y las consecuencias de sus 
incumplimientos seguirán siendo aplicables. 
 
 La suspensión de las reglas fiscales no impide que se puedan establecer 
nuevas obligaciones de suministro de información si fuese necesario.  
 
 En particular, y por lo que se refiere a la elaboración de la contabilidad 
nacional y a la información de base necesaria para dicha elaboración, hay que tener 
en cuenta que las obligaciones de remisión de información en términos de 
contabilidad nacional a las instituciones europeas por parte de los Estados Miembros 
no han sido objeto de suspensión, manteniéndose a todos los efectos los 
calendarios, formatos y contenidos ordinarios de remisión. En consecuencia, la 
información ha de seguir remitiéndose por las administraciones territoriales en los 
términos y plazos habituales, con el fin de que puedan elaborarse las cuentas 
nacionales que permitan dar cumplimiento a estas obligaciones internacionales.  
 
 De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF, y 
el desarrollo del mismo realizado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en 
concreto con el contenido de los artículos 4 y 16 de la misma, esta intervención ha 
cumplido con la obligación de suministro de información trimestral correspondiente al 
segundo trimestre de 2021, en tiempo y forma, el 28 de julio de 2021. Habiéndose 
volcado la totalidad de la información requerida por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la 
"Oficina Virtual de las Entidades Locales"https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/ 
Trimestrales/, se adjunta justificante de la remisión en anexo nº 1 al presente 
informe.  
 
Tercera. Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno.  
 
 Para el segundo trimestre, este informe resume la información volcada, los 
principales criterios de estimación seguidos, y recoge las conclusiones respecto a las 
previsiones de cumplimiento o de incumplimiento al cierre del ejercicio 
presupuestario de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de 
la regla de gasto, trámite meramente informativo al suspenderse las reglas fiscales 
para 2020 y 2021. 
 
 Por otro lado, abundando en la necesidad de dar cuenta al Pleno, el Real 
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, que desarrollaba la Ley 18/2001, de 
Estabilidad Presupuestaria, establecía en su artículo 16.2 la obligatoriedad de emitir 
informe de intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad y dar cuenta al 
Pleno en los supuestos de expedientes de modificación de créditos. En la actualidad 
tras la entrada en vigor de la LOEPSF y la Orden Ministerial de desarrollo sobre las 
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obligaciones de suministro de información, según contestación emitida por la 
Subdirección General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales a 
pregunta de Cosital Network, la verificación del cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad y de la regla de gasto no es requisito previo necesario para la aprobación 
de los expedientes de modificación, sino que procede la actualización trimestral del 
informe de intervención de cumplimiento de los objetivos a que se refiere la Orden 
HAP2105/2012. La Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se 
modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley de estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ha dado una nueva redacción al art. 16, 
relativo a las obligaciones trimestrales de suministro de información, en lo relativo a 
la verificación del cumplimiento de la regla de gasto, que únicamente se ha de 
calcular en el cuarto y último trimestre y con motivo de la liquidación del 
presupuesto, así como en las modificaciones presupuestarias. No obstante, esta 
Intervención carece de medios personales necesarios para poder llevar a cabo el 
cálculo de la regla de gasto de forma consolidada con carácter previo a la 
aprobación de las modificaciones presupuestarias, por lo que se calculará en el 
último trimestre del año, con la liquidación del presupuesto y en el expediente de la 
cuenta general. 
 
 No obstante, como ya se ha reiterado al principio del presente informe, el 
Consejo de Ministros, en sesión de 6 de octubre de 2020 adoptó el siguiente 
acuerdo en relación con las reglas fiscales: 
 

• "Solicitar del Congreso de los Diputados la apreciación de que en España 
estamos sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia 
extraordinaria que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 135.4 de la 
Constitución y en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera".  

• "Quedan suspendidos el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero 
de 2020 por el que se adecúan los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada 
uno de sus subsectores para el año 2020 para su remisión a las Cortes 
Generales, y se fija el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado 
para 2020, así como el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 
2020 por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda 
pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus 
subsectores para el período 2021-2023 para su remisión a las Cortes 
Generales, y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 
2021."  

  
 En cuanto a los objetivos de estabilidad y de deuda pública, y la regla de 
gasto, aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020 son inaplicables al 
aprobar éste su suspensión. En todo caso el Gobierno ha trasladado, sin ser 
obligatorios, los niveles y tasas de referencia del déficit a considerar en 2020 y 2021 
por las Administraciones Territoriales para el funcionamiento ordinario de las 
mismas. 
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 Por lo que se refiere a la suspensión de las reglas fiscales, el Congreso de los 
Diputados en su sesión de 20 de octubre de 2020 ha apreciado, por mayoría 
absoluta de sus miembros, que se da una situación de emergencia extraordinaria 
que motiva la suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el artículo 
11.3 de la LOEPSF 
 
 Por todo ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a la 
Alcaldía, para que se proceda a su elevación al Pleno de la Corporación para su 
conocimiento y efectos oportunos. 
  
Cuarta. Contenido de la información. 
 
 La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de 
remisión, es parte de la que se recoge en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, 
de 1 de octubre, y se ha materializado en los formularios que ha diseñado la 
Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, 
cumplimentados a través de la Oficina Virtual antes citada, a través de la guía para 
la comunicación de la ejecución presupuestaria correspondiente al primer, segundo y 
tercer trimestre del ejercicio 2021. 
 
Quinta. Observaciones y explicación de los contenidos:  
 
 Para el ejercicio 2021 los cálculos se realizaron en base a los mismos criterios 
seguidos en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020. 
 
IV. CONCLUSIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN: 
 
 Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a 30 de junio de 2021, y 
con las estimaciones del cierre y cálculos realizados en base a los mismos, la 
ejecución del presupuesto consolidado de la entidad local, que incluye sus 
organismos autónomos, las sociedades mercantiles que prestan servicios o 
producen bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, así 
como los consorcios adscritos:  
 
 Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una 
capacidad de financiación a nivel consolidado al cierre del ejercicio de 9.074.554,96 
€. Este cumplimiento es meramente informativo al suspenderse las reglas fiscales 
para 2020 y 2021 
 
 El nivel de deuda viva consolidado al final del periodo asciende a 
28.125.370,81€. 
 
 El Remanente de tesorería para gastos generales (correspondiente al 
Ayuntamiento de Torrent) es de 40.071.939,17 € y el remanente de tesorería para 
gastos generales ajustado es de 40.062.530,81 €”. 
 
 
4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D’ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, 
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 
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4.01. 4587/2021/ACU - PROPOSTA ADHESIÓ ÍNTEGRA AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D’INTERCANVI D’INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA I 
COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA AMB LES ENTITATS 
LOCALS, SUBSCRIT ENTRE LA AEAT I LA FEMP. 
 
 Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres 
Guillén, regidora delegada d’Hisenda, que es transcriu a continuació: 
 
 “En el año 2003 se firmó entre la Agencia Tributaria y la FEMP un convenio 
de colaboración en materia de intercambio de información tributaria y colaboración 
en la gestión recaudatoria con las entidades locales, como parte del marco general 
de colaboración establecido por el Protocolo de colaboración suscrito entre ambos 
organismos, el cual instituyó un sistema estable de colaboración mutua en los 
ámbitos de gestión tributaria, recaudación en vía ejecutiva de los tributos propios de 
las Entidades Locales, suministro e intercambio de información. 
  
 Este Ayuntamiento se adhirió al mismo el 27/12/2005, y desde entonces ha 
venido disfrutando de sus funcionalidades, especialmente en materia recaudatoria. 
 
 En el BOE nº 80 de 03/04/2021 se ha publicado la Resolución de 26 de marzo 
de 2021, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de 
la AEAT, por la que se publica el Convenio con la FEMP, en materia de intercambio 
de información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria con las entidades 
locales. 
 
 Este Convenio, con un plazo de vigencia de 4 años prorrogables, se suscribe 
en el marco de colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las 
Administraciones Públicas, potenciando el suministro e intercambio de información 
por medios informáticos o telemáticos, aprovechando las oportunidades que brindan 
las nuevas tecnologías, evitando requerir a los contribuyentes información que ya 
obra en poder de la Administración. 
 
 El Convenio tiene por objeto establecer un marco general de colaboración 
sobre las condiciones y procedimientos por los que se debe regir el intercambio de 
información y la colaboración en la gestión recaudatoria entre la Agencia Tributaria y 
las Entidades Locales que se adhieran al mismo, preservando en todo caso los 
derechos de las personas a que se refiera la información.  
 
 El contenido del presente Convenio comprende como parte del mismo todo lo 
recogido en el Convenio entre la Agencia Tributaria y la FEMP en materia de 
suministro de información de carácter tributario, motivo por el cual las Entidades 
Locales que se adhieran al presente Convenio no tendrán que adherirse al de 
suministro. 
 
 Cabe destacar que como consecuencia del cumplimiento y desarrollo de los 
compromisos adquiridos en el presente Convenio, no se asumen obligaciones ni 
compromisos económicos de naturaleza ordinaria ni extraordinaria por ninguna de 
las partes. 
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 1.- INFORMACIÓN A SUMINISTRAR POR LA AEAT. 
 
 Este Convenio establece un intercambio de información ampliada respecto del 
anterior Convenio como es el caso de la Información del modelo 159 (Declaración 
anual de consumo de energía eléctrica), especialmente interesante a efectos de 
inspección de la Tasa del 1.5% e IAE (cuando se tribute por cuota municipal). 
 
 En cuanto a la información no tributaria a suministrar por la AEAT, se detalla 
en el ANEXO I del Convenio. 
 
 2.- INFORMACIÓN A SUMINISTRAR DE LAS EELL A LA AEAT. 
 
 Como todo convenio, implica obligaciones para ambas Administraciones. 
Como contrapartida del acceso a esta información que suministrará la AEAT, los 
Ayuntamientos también deberán suministrar cierta información. 
 
 Si comparamos el anterior Convenio con el actual, destacamos: 
 
 a) que se ha incrementado el volumen de información a suministrar a la 
AEAT, especialmente en todo lo relacionado con el pago electrónico de tributos 
locales (IBAN de la cuenta de pago o número de tarjeta de crédito y titular si se paga 
mediante plataforma). 
 
 b) que se debe aportar la información relacionada con las licencias de alquiler 
turístico.  
 
 3.- COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA. 
 
 En el actual Convenio se mantiene vigente el procedimiento para la traba de 
las devoluciones tributarias de la AEAT, sin embargo, también incluyen obligaciones 
de colaboración por parte de las Entidades Locales. 
 
 Se habilita un procedimiento que permita a la AEAT el embargo de aquellos 
pagos que deban realizar las Entidades Locales a contribuyentes deudores de la 
Agencia Estatal. 
 
 Resultando novedoso el modo de transmitir la información para que la AEAT 
proceda al embargo, puesto que está preparando el sistema para su futura 
integración con el Punto Neutro de Embargo (pendiente del correspondiente 
desarrollo reglamentario). 
 
 4.- SISTEMA DE ADHESIÓN AL CONVENIO. 
 
 En la disposición Tercera regula el Sistema de adhesión al Convenio, siendo 
reseñable que los Ayuntamientos deudores de la AEAT no podrán suscribir el citado 
Convenio. 
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 Asimismo, la AEAT ha informado mediante escrito de 03/06/2021 que las 
EELL que ya se encontraban adheridas a los convenios de 2003, también deben 
adherirse a los nuevos convenios, iniciando los trámites en un plazo máximo de 6 
meses para garantizar que las autorizaciones a los suministros que siguen vigentes 
sean conformes a los convenios actuales. 
 
 A la vista de todo lo anterior, y en virtud de mis competencias, propongo al 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Solicitar la adhesión íntegra al convenio suscrito el 18/03/21 entre la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios 
y Provincias, en materia de intercambio de información tributaria y colaboración en la 
gestión recaudatoria con las entidades locales, facultando al Sr. Alcalde para la firma 
de los Anexos II y III. 
 
 2º.- Notificar este acuerdo al Titular del Servicio de Planificación y Relaciones 
Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por conducto de la 
FEMP”. 
 
 De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 1, el 
Ple, en votació ordinària i per unanimitat dels regidors presents i connectats 
telemàticament, ACORDA, aprovar la proposta anterior. 
 
 
4.02. 9211/2021/GEN - PROPOSTA ADHESIÓ A LA XARXA D’ENTITATS 
LOCALS AGENDA 2030. 
 
 Es dóna compte de la proposta formulada pel Sr. Andrés Campos Casado, 
regidor delegat de l’Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia que es transcriu a 
continuació: 
 
 “El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l'Assemblea General de 
Nacions Unides l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible. Aquesta agenda 
marcarà l'acció global per al desenvolupament fins a l'any 2030 i, al costat de la resta 
d'agendes globals, configura un full de ruta d'actuació connectada entre si per a 
aconseguir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible. 
 
 Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, també coneguts com a 
Objectius Mundials es van gestar en la Conferència de les Nacions Unides sobre el 
Desenvolupament Sostenible celebrada a Rio de Janeiro en 2012, per a crear un 
conjunt d'objectius mundials relacionats amb els desafiaments ambientals, polítics i 
econòmics que s'enfronta el nostre món. Es van posar en marxa al gener de 2016 i 
representen els principis bàsics per a posar fi a la pobresa, protegir el planeta i 
garantir que totes les persones gaudisquen de pau i prosperitat. 
 
 Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i les 169 metes que en la 
declaració de setembre de 2015 s'anuncien abasten les tres dimensions del 
desenvolupament sostenible (l'econòmica, la social i l'ambiental), són d'aplicació 
universal i plantegen una visió de futur ambiciosa i transformativa. 
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 L'Ajuntament de Torrent té entre els seus objectius el compliment dels 
objectius marcats per les Agendes Internacionals, concretament l'Agenda 2030 de 
Nacions Unides. 
 
 En el XII Ple de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) 
s'assumeix el compromís polític i ètic amb l'Agenda 2030 per a convertir-la en una 
prioritat estratègica a nivell nacional i internacional, convençuts que és el marc de 
polítiques públiques a seguir en els pròxims anys i en 2020 la FEMP ha posat en 
marxa dos instruments de participació i coordinació: 
 

- La Comissió ODS Agenda 2030. 
 
- La Xarxa d'Entitats Locals per a l'Agenda 2030, l'objectiu de la qual se centra 
en afavorir la coordinació i intercanvi d'actuacions entre els Governs Locals 
que la integren, permetent aconseguir millors resultats en la implementació en 
els municipis, a través de la localització i desenvolupament dels ODS en 
l'àmbit local. 

 
 La Junta de Govern de la FEMP va aprovar el 26 de novembre de 2019 la 
creació de la Xarxa d'Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de l'Agenda 2030. 
 
 El seu principal objectiu és afavorir la coordinació d'actuacions entre els 
Governs Locals, permetent aconseguir millors resultats en la implementació de 
l'Agenda 2030 en els municipis i províncies, a través de la localització i 
desenvolupament dels ODS en l'àmbit local. 
 
 El art 5 de les normes de funcionament i organització de la Xarxa d'Entitats 
Locals per a desenvolupar els ODS de l'Agenda 2030, estableix que els seus 
objectius són: 
 

1. Promoure el coneixement, sensibilització i implantació dels ODS de 
l'Agenda 2030 en les entitats locals espanyoles, mitjançant l'enfortiment 
institucional i la implicació dels diferents actors locals. 
2. Enfortir i legitimar el paper estratègic que juguen les autoritats locals en el 
desenvolupament de l'Agenda 2030 a Espanya de cara a aconseguir la millor 
incidència política, promovent el treball en xarxa i la cerca d'aliances que 
impulsen polítiques de cohesió a nivell local i una adequada articulació 
multinivell (central, autonòmica i local) i multiactor per a la construcció i 
implementació de l'Agenda 2030 a nivell local. 
3. Actuar com a fòrum d'intercanvi i experiències entre els Governs Locals que 
integren la Xarxa. 
4. Oferir serveis d'assessorament i assistència per als seus membres, 
formació de tècnics i la mútua cooperació entre les autoritats de les Entitats 
Locals en la localització dels ODS de l'Agenda Urbana 2030 a Espanya. 

 
 Així mateix, el art 7 d'aquestes normes de funcionament estableix que seran 
socis titulars les Entitats Locals que manifesten, mitjançant el corresponent acord 
adoptat pel Ple de la Corporació la seua voluntat expressa d'adherir-se a la Xarxa i 
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de complir les seues finalitats estatutàries, així com el compliment dels següents 
requisits: 
 

1. Realitzar una declaració institucional per part del titular de l'Alcaldia dirigida 
a la ciutadania on es plasme el compromís d'adhesió a la Xarxa i la futura 
implementació de polítiques municipals de desenvolupament dels ODS de 
l'Agenda 2030. 
2. Assumir la Declaració aprovada per la FEMP en el XII Ple en favor de 
l'Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
3. Acord municipal per a l'adhesió a la Xarxa aprovat pel ple municipal. 
4. Tenir elaborat el compromís d'elaborar una anàlisi de situació i un pla de 
localització i implementació dels ODS de l'Agenda 2030. 
5. Designació d'un representant polític i tècnic com a interlocutor davant la 
Xarxa. 
6. Pagament d'una quota anual, que per a municipis de 50.001 a 100.000 
habitants es va establir, per acord aprovat per la Junta de Govern de la 
FEMP, en la seua reunió celebrada el 27 d'octubre de 2020, en 2.000 euros. 

 
 Per tot això, es proposa per a la seua aprovació al Ple de l'Ajuntament de 
Torrent la següent PROPOSTA D'ACORD: 
 
 Primer.- Adherir-se a la Xarxa d'Entitats Locals de la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies per al desenvolupament dels ODS de l'Agenda 2030. 
 
 Segon.- Notificar a la FEMP la voluntat de l'Ajuntament de Torrent d'adherir-
se a la citada Xarxa. 
 
 Tercer.- Facultar a l'Alcalde de l'Ajuntament de Torrent, d'acord amb el art 
124.4 a) i f) de la llei 7/85, Reguladora de les Bases del Règim Local, a dur a terme 
els tràmits oportuns perquè l'adhesió a la Xarxa d'Entitats Locals per a l'Agenda 
2030 siga efectiva”. 
 
 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 
Compromís per Torrent, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos vots en contra dels 
grup polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la proposta anterior. 
 
 
 Sent les 19.25 hores s'incorpora a la sessió de manera telemàtica el regidor 
del grup polític municipal Sr. Francisco José Arnau Roig. 
 
 
4.03. 12158/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT 
SOBRE EL PREU DE LA LLUM I LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES. 
 
 Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a continuació: 
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 "L'1 de juny entrà en vigor una nova estructuració de les tarifes elèctriques, 
com a conseqüència de les obligacions que imposa als estats membre l'aplicació de 
Directives europees. 
 
  La manera en la qual s'ha regulat i s'està aplicant aquesta nova estructura 
tarifària i de facturació penalitza de manera desproporcionada a les famílies, 
xicotetes empreses, persones treballadores autònomes, persones que teletreballen, 
totes incloses en la categoria de "xicotets consumidors", mentre manté intacta 
l'opacitat, el descontrol i l'arbitrarietat que caracteritzen el mercat elèctric espanyol: 
es continua amb el sistema marginalista per a la fixació dels preus de l'electricitat, no 
existeix cap exigència de transparència respecte als costos reals de producció, 
transport i distribució de l'electricitat, atenent a cada tipus de font d'energia, no hi ha 
cap exigència d'auditoria independent i pública i de control extern dels costos de 
l'energia, en la fixació de l'estructura tarifària no hi ha participació de les persones 
usuàries, sols de les empreses amb interessos econòmics en el sector elèctric, 
continua mantenint-se un pes elevat dels trams fixes en la factura i resta sense 
implementar-se el balanç net vinculat a l'autoconsum.  
 
  D'aquesta manera, l'accés a un bé bàsic i essencial com és l'electricitat, 
fonamental per a l'exercici del dret a l'energia de la ciutadania, es troba una vegada 
més supeditat als interessos de l'oligopoli elèctric. 
 
 Amb aquesta tarifa es pretén incentivar que les famílies deriven consums a la 
nit o els caps de setmana, però una de les conseqüències directes del canvi de 
l'estructura tarifària és que els consums d'energia elèctrica en torn a l'hora de dinar i 
a l'hora de sopar, així com durant -al menys- dos terços de l'horari comercial, s'ha 
encarit substancialment a partir de l'1 de juny.  
 
  Malgrat el fort impacte que la implantació d'aquest nou sistema de tarifes té i 
el fet que dita implantació és coneguda des de fa més d'un any, el govern espanyol 
no ha portat a terme cap campanya informativa i de sensibilització de la població 
respecte a aquestes qüestions, ni ha posat a disposició de la ciutadania eines (com 
per exemple, simuladors de consum i aplicació de la tarifa, iniciatives específiques 
d'educació energètica) o informació respecte les mesures d'autoprotecció respecte a 
la pujada dels preus de l'electricitat que podrien prendre per adaptar-se -si més no, 
parcialment- a la nova situació.  
 
  Recentment, el govern central ha aprovat una rebaixa temporal de l'IVA del 
21% al 10%, per a usuaris amb potències instal·lades inferiors als 10 kW i usuaris 
vulnerables, mentre el preu del MW es mantinga per sobre els 45 euros en el mercat 
majorista i com a màxim fins al final d'aquest any, com a mesura per a eixugar, 
encara que siga molt parcialment, la forta pujada dels preus de l'electricitat per als 
usuaris finals.  
 
  Considerem que aquesta mesura és insuficient per la seua parcialitat i 
provisionalitat. Des del nostre punt de vista, la revisió, anàlisi i modulació integrals de 
les càrregues impositives vinculades a l'energia elèctrica és una tasca inajornable 
que ha de portar a terme el govern central per a garantir l'aplicació real dels principis 
de progressivitat fiscal i qui contamina paga així com l'eficàcia i l'eficiència en 
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l'aplicació de les figures impositives per garantir el dret humà a l'energia, el 
manteniment de les infraestructures energètiques públiques, la protecció del medi 
ambient els serveis públics d'interès general. Però sobre tot, el que cal és abordar de 
manera urgent la transparència i control públic dels costos de producció, transport i 
distribució de l'energia elèctrica així com l'eliminació del sistema marginalista de 
fixació dels preus majoristes de l'electricitat.   
 
  La lluita contra el canvi climàtic exigeix una aposta clara per la producció 
distribuïda d'electricitat a partir de fonts d'energia no contaminants, que permeta 
participar a la ciutadania, administracions públiques -en particular, les 
administracions locals-, pimes i cooperatives en la producció d'electricitat per 
autoconsum, ús compartit i consum de proximitat. El govern valencià, a través de les 
conselleries amb competències en economia sostenible, energia, industria, transició 
ecològica i canvi climàtic, ve donant passos en aquesta direcció des de la legislatura 
passada, mitjançant diverses convocatòries d'ajudes i subvencions i 
desenvolupament de marc regulatori en el àmbit de les seues competències. Cal que 
l'administració general de l'estat s'implique decididament i recolze este canvi de 
model energètic en l'àmbit de les seues competències, en particular, pel que fa a 
l'eliminació de barreres regulatòries a l'autoconsum individual i compartit, a 
l'autoconsum connectat a la xarxa, i a la retribució justa dels excedents abocats a la 
xarxa així com pel que fa a l'impuls d'aquest model mitjançant plans plurianuals de 
suport tècnic i econòmic per a la seua implantació.  
 
  En un mercat elèctric dominat per les grans empreses, que tenen com a 
objectiu dificultar l'estalvi de les famílies al mateix temps que augmenten els seus 
beneficis, és necessari el suport als veïns i veïnes defensar-los davant dels abusos 
elèctrics. 
 
  Per això considerem que cal crear una oficina per a assessorar a la ciutadania 
sobre reducció del consum energètic i la factura de la llum. Accions com recomanar 
baixar, suggerir la baixa de serveis addicionals innecessaris, passar famílies al bo 
social o canvis a la tarifa regulada o Preu Voluntari del Xicotet Consumidor, es 
podrien coordinar a través d'aquesta oficina municipal. 
 
  Aquesta oficina també podria coordinar tallers, com fan altres pobles del 
voltant, sobre els avantatges de passar-se a l'energia solar fotovoltaica, facturació, 
estalvi i eficiència energètica, i tallers adaptats a negocis i xicotets comerços. 
 
  Tenint en compte totes aquestes qüestions, els interessos particulars en joc i 
l'interès públic general, proposem al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
  PRIMER. El Ple de l'Ajuntament de Torrent acorda, per majoria dels grups 
polítics que donen el seu suport, instar al govern espanyol a exigir la transparència 
dels costos reals de producció, transport i distribució de l'electricitat així com la 
realització d'auditories independents i públiques dels costos reportats per les 
empreses del sector elèctric, efectuar el control públic d'aquests i publicar anualment 
tota aquesta informació. 
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  SEGON. El Ple de l'Ajuntament de Torrent acorda, per majoria dels grups 
polítics que donen el seu suport, instar al govern espanyol a modificar el sistema de 
fixació del preu de l'electricitat, per eliminar el sistema marginalista actual i aplicar un 
sistema basat en el cost real de cadascuna de les fonts de producció d'energia en la 
proporció en què cada tipus de fonts d'energia participa en el volum d'electricitat 
produïda, i incorporar la representació de les persones usuàries en la negociació de 
l'estructura de les tarifes elèctriques. 
 
  TERCER. El Ple de l'Ajuntament de Torrent acorda, per majoria dels grups 
polítics que donen el seu suport, instar al govern espanyol a prendre les mesures 
adients per reduir l'impacte de l'increment de costos de l'energia elèctrica derivats 
del nou sistema de tarificació per als xicotets consumidors que realitzen activitats 
econòmiques que no poden traslladar els seus consums d'energia cap a franges de 
consum amb preus més baixos -com és el cas del xicotet comerç o les persones que 
teletreballen. 
 
  QUART. El Ple de l'Ajuntament de Torrent acorda, per majoria dels grups 
polítics que donen el seu suport, instar al govern espanyol a demanar a la Comissió 
Nacional de Mercats i la Competència que investigue les causes reals de la pujada 
dels preus majoristes i actue amb urgència per revertir els abusos que hagen pogut 
realitzar les empreses elèctriques implicades. 
 
  CINQUÈ. El Ple de l'Ajuntament de Torrent acorda, per majoria dels grups 
polítics que donen el seu suport, instar al govern espanyol a impulsar un canvi en el 
sistema de tarificació en què s'eliminen els trams fixes i les persones usuàries 
paguen en funció d'allò que consumeixen, aplicant tarifes per blocs de consum que 
seguisquen el principi de progressivitat i reconeguen el caràcter de bé essencial de 
l'electricitat i el dret humà a l'energia, garantint, d'una banda, l'accés i l'assequibilitat 
d'una quantitat bàsica d'energia elèctrica -tenint en compte el número de persones 
de l'habitatge, la zona climàtica de residència i altres circumstàncies específiques- i, 
d'altra, penalitzant els consums excessius i sumptuaris. 
 
  SISÈ. El Ple de l'Ajuntament de Torrent acorda, per majoria dels grups polítics 
que donen el seu suport, instar al govern espanyol a revisar i modular les càrregues 
impositives vinculades a l'energia elèctrica per a garantir l'aplicació real dels principis 
de progressivitat fiscal i qui contamina paga així com l'eficàcia i l'eficiència en 
l'aplicació de les figures impositives per garantir el dret humà a l'energia, el 
manteniment de les infraestructures energètiques públiques, la protecció del medi 
ambient els serveis públics d'interès general.  
 
  SETÈ. El Ple de l'Ajuntament de Torrent acorda, per majoria dels grups 
polítics que donen el seu suport, instar al govern espanyol a modificar la regulació 
per facilitar i flexibilitzar el repartiment d'energia elèctrica entre autoconsumidors 
compartits, millorar la compensació econòmica, actualment molt baixa, pels 
excedents que les instal·lacions d'autoconsum d'electricitat connectades a la xarxa hi 
aboquen i augmentar de 500 m a 2 km i de 100 kW a 2 MW la possibilitat de fer 
autoconsum compartit simplificat. 
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  HUITÈ. El Ple de l'Ajuntament de Torrent acorda, per majoria dels grups 
polítics que donen el seu suport, instar al govern espanyol a establir, de manera 
efectiva i permanent, la prohibició de tall de subministrament elèctric en habitatges 
en els casos d'impagament com a conseqüència de les condicions de vulnerabilitat 
de les persones afectades, fent una comprovació prèvia a qualsevol ordre de tall de 
subministrament amb els serveis municipals competents en matèria d'assumptes 
socials. 
 
  NOVÈ. El Ple de l'Ajuntament de Torrent acorda, per majoria dels grups 
polítics que donen el seu suport, instar al govern espanyol a portar a terme una 
política intensa, activa i amb continuïtat en el temps, de subministrament 
d'informació fiable, clara i transparent en relació amb els aspectes tècnics, 
econòmics, ambientals i d'ús de l'electricitat, així com de realització d'iniciatives 
d'educació energètica, adreçades a famílies, persones treballadores autònomes i 
pimes per minimitzar els impactes econòmics i socials negatius del canvi tarifari. 
 
  DESÈ. El Ple de l'Ajuntament de Torrent acorda, per majoria dels grups 
polítics que donen el seu suport, instar al govern espanyol a implementar un 
programa plurianual i ambiciós d'ajudes, en col·laboració amb l'administració 
autonòmica, adreçades a la millora de l'eficiència i estalvi energètic en les 
edificacions de tot tipus, parant particular atenció als edificis públics municipals, als 
habitatges socials i als habitatges de les persones amb nivells de renda inferiors a la 
mitjana de la renda per càpita de la comunitat autònoma en què residisquen.  
 
  ONZÈ. El Ple de l'Ajuntament de Torrent acorda, per majoria dels grups 
polítics que donen el seu suport, instar al govern espanyol a implementar un 
programa plurianual i ambiciós d'ajudes i suport tècnic, en col·laboració amb 
l'administració autonòmica, en particular adreçats a les entitats locals, per impulsar 
l'autoconsum amb abocament d'excedents a la xarxa i les comunitats energètiques 
locals.  
 
  DOTZÈ. El Ple de l'Ajuntament de Torrent acorda, per majoria dels grups 
polítics que donen el seu suport, instar al Consell de la Generalitat Valenciana i a les 
diputacions provincials a continuar desenvolupant, i intensificar, les diverses 
iniciatives de suport financer i tècnic a les entitats locals per millorar l'eficiència i 
l'estalvi energètic en les edificacions i serveis municipals, per impulsar l'autoconsum 
amb abocament d'excedents a la xarxa i les comunitats energètiques locals, així com 
la resta de programes actualment en marxa en aquesta matèria adreçats als 
diversos sectors econòmics i socials per aprofundir en el model de generació 
distribuïda d'electricitat.  
 
  TRETZÈ. El Ple de l'Ajuntament de Torrent acorda, per majoria dels grups 
polítics que donen el seu suport, des de les seues responsabilitats en els òrgans 
institucionals on tinguen representació, la creació d'una oficina municipal on és 
proporcionen eines per a millorar el seu ús energètic i de subministraments, alhora 
que s'expliquen els canvis contractuals necessaris, i com dur-los a terme amb èxit, 
per a reduir al màxim l'ús i cost energètic de cada família". 
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 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 
Compromís per Torrent i Socialista, dos vots en contra del grup polític municipal Vox, 
i deu abstencions dels grups polítics municipals Popular i Ciudadanos, ACORDA, 
aprovar la moció anterior. 
 
 
Àudio:  04.03.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/3689 
 
 
 Finalizat el punt anterior de l’ordre del dia, s’absenta de la sala de sessions el 
regidor del grup Popular Sr. Ignacio Carratalá Belloch. 
 
 
5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, 
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 
 
5.01. 12166/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX AMB CARÀCTER 
D’URGÈNCIA SOBRE PREVENCIÓ D’INCENDIS EN EL VEDAT. 
 
 Es dóna compte de la moció de l’epígraf, del tenor literal següent: 
 
 "EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 Que el Grupo Municipal Vox Torrent el 19 de Junio 2019 presento su primera 
moción con carácter de urgencia sobre PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN EL 
VEDAT DE TORRENT en el primer pleno de la legislatura y fue la primera aprobada 
por unanimidad. 
 
 En ella se hizo referencia a las peticiones en campaña electoral que hacían 
los partidos y que constan por escrito en el periódico El Vedat de mayo/junio de 
2019 edición 113. A la vista de las fotografías que se adjuntan y la denuncia de las 
anomalías: a) la poda realizada ha dejado unos restos en todas las zonas que son 
"paja" mucho más combustible que los matojos anteriores b) se detectan que las 
torres del Sistema SIDEINFO no están calibradas, donde algunas de ellas lanzan el 
agua en lugares fuera del bosque -en caminos y sobre viviendas- c) los equipos que 
hacen de brigada forestal son insuficientes d) cumplir la legislación vigente en las 
parcelas sin edificar y limpieza de las mismas e) no hay campaña de sensibilización 
y prevención contra los incendios forestales f) creación de cortafuegos. 
 
 Por todo lo anterior, ante las fechas que nos encontramos, agosto de 2021, 
dos años después, Vox después de hacer una inspección sobre el terreno 
detalladamente, visto el peligro real existente considera que, se tengan en cuenta las 
siguientes observaciones CON CARÁCTER DE URGENCIA.  
 
 ACUERDOS: 
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 PRIMERO.- Calibrar las TORRES urgentemente e Instalación de una buena 
señalización de HIDRANTES. 
 
 SEGUNDO.- Hacer unas zonas de seguridad en VIVIENDAS 
PARTICULARES que tienen sus parcelas e inmediaciones completamente llenas de 
matorrales. 
 
 TERCERO.- Se realice una poda en los árboles cuyas copas se conectan por 
encima de las carreteras. 
 
 CUARTO.- Se rastrille de inmediato los restos de poda ‘paja'". 
 
 De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 2, el 
Ple, en votació ordinària i per tretze vots en contra dels grups polítics municipals 
Ciudadanos i Socialista, nou vots a favor dels grups polítics municipals Vox i 
Popular, i dos abstencions del grup polític municipals Compromís per Torrent, 
ACORDA, desestimar la moció anterior. 
 
 
Àudio:  05.01.mp3  
 
Vídeo:  http://videople.es/3690 
 
 
 S'incorpora de nou a la sessió el regidor del grup Popular Sr. Ignacio 
Carratalá Belloch. 
 
 
6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL, 
EDUCACIÓ I JOVENTUT. 
 
6.01. 8903/2021/GEN - ORDENANÇA REGULADORA PER A LA CONCESSIÓ 
D’AJUDES A LA NATALITAT. 
 
 Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Marina Olivares 
Hernández, regidora delegada de l’Àrea d’Igualtat i Formació, que es transcriu a 
continuació: 
 
 “Vist l'expedient que es tramita per a l'aprovació de l'Ordenança Reguladora 
per a la concessió d'ajudes a la natalitat. 
 
 Considerant el que es disposa per l'article 4.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local respecte que als Municipis, en la seua 
qualitat d'Administracions públiques de caràcter territorial, i dins de l'esfera de les 
seues competències, els correspon, entre unes altres, les potestats reglamentària i 
d'autoorganització.  
 
 Atenent així mateix al art. 128.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú (LPAC d'ara endavant), que determina que la 
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potestat reglamentària correspon als òrgans de govern locals, d'acord amb el previst 
en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
 Vist l'article 117 i següents del Reglament Orgànic del Ple de l'Ajuntament de 
Torrent, respecte de la tramitació del citat Reglament. 
 
 Vist l'article 133 LPAC, respecte que amb caràcter previ a l'elaboració del 
projecte o avantprojecte de llei o de reglament, se substanciarà una consulta pública, 
a través del portal web de l'Administració competent en la qual es recaptarà l'opinió 
dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per 
la futura norma sobre: els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la 
necessitat i oportunitat de la seua aprovació, els objectius de la norma i les possibles 
solucions alternatives regulatòries i no regulatòries. 
 
 Atenent, no obstant això, al que es disposa per l'article 133.4 LPAC respecte 
de que "quan la proposta normativa no tinga un impacte significatiu en l'activitat 
econòmica, no impose obligacions rellevants als destinataris o regule aspectes 
parcials d'una matèria, podrà ometre's la consulta pública regulada en l'apartat 
primer". 
 
 Per tot allò, vist el informe emés pel Secretari General del Ple i l'acord adoptat 
per la Junta de Govern Local en sessió de data 26 de juliol de l'actual, així com 
davant la falta d'esmenes pels grups polítics en el termini atorgat a aquest efecte, és 
pel que, en virtut de les competències delegades pel decret d'alcaldia núm. 
1661/2020, de data 14 d'abril, es proposa que l'Ajuntament Ple adopte el següent 
ACORD: 
 
 Primer. Aprovar inicial, i definitivament per al cas de no existir reclamacions ni 
suggeriments, l'Ordenança Reguladora per a la concessió d'ajudes a la natalitat en 
els termes que obren en l'expedient, la qual serà diligenciada per la Secretària 
General del Ple als efectes oportuns. 
 
 Segon. Publicar en el Butlletí oficial de la Província l'anunci de la seua 
aprovació a l'efecte de reclamacions i suggeriments per termini de trenta dies, el qual 
entrarà en vigor una vegada publicat el seu text íntegre i transcorregut del termini de 
15 dies hàbils previst en l'article 65.2 (art. 70.2 Llei 7/1985)”. 
 
 De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 3, el 
Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta anterior. 
 
 
6.02. 12160/2021/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA 
DELS DRETS DE LES DONES I XIQUETES AFGANESES 
 
 Es dóna compte de la moció de l'epígraf amb el contingut següent: 
 
 "EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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 L'arribada al poder dels talibans a l'Afganistan ha provocat una immensa 
preocupació en les institucions europees i la comunitat internacional per la situació 
dels drets humans d'este país, especialment per les dones i les xiquetes. 
 
 Sabem que amb l'anterior govern talibà, entre 1996 i 2001, les dones 
mancaven de tots els drets, no podien eixir de casa a soles, ni per anar al metge, 
com tampoc podien estudiar, treballar o participar en la vida social o política. Les 
dones afganes tampoc tenien instruments per protegir-se de la violència de gènere, 
a la qual estaven exposades de manera permanent i quotidiana, ni decidir sobre el 
seu matrimoni i maternitat. Les estrictes regles dels talibans convertiren a les dones 
en esclaves ocultes baix el burka. 
 
 Durant els últims 20 anys, tot i les moltes deficiències, els drets de les dones i 
les xiquetes afganes progressaren de manera important. Segons l'OMS durant 
aquests anys al voltant del 87% de la població, incloses les dones, va poder acudir a 
centres mèdics. Actualment hi ha 3,3 milions de xiquetes que reben educació i les 
dones han començat a participar en el treball i la vida econòmica, política, social i 
cultural. 
  
 L'Afganistan necessita continuar avançant en igualtat i drets. L'objectiu de les 
actuacions públiques ha d'aconseguir que totes les xiquetes puguen anar a l'escola, 
augmentar la participació de les dones en l'ocupació, la política o la vida social, igual 
que erradicar la violència de gènere, inclosa la violència sexual, els matrimonis 
forçats i el matrimoni infantil. Tot i això, l'arribada dels talibans al poder pot suposar 
no només parar aquest procés d'avanç, sinó també retrocedir respecte a les 
conquistes dels últims 20 anys. 
  
 D'aquesta manera estarem complint amb els compromisos adquirits, en 
concret amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, l'objectiu 5é entén la 
igualtat de gènere com un dels fonaments per construir un món pacífic, pròsper i 
sostenible, i es compromet amb la ciutadania plena d'aquestes dones, per la qual 
cosa és imprescindible l'eliminació de totes les formes de discriminació i la violència 
de gènere, en qualsevol de les seues manifestacions. 
  
 El Govern d'Espanya ha plantejat davant les institucions europees la seua 
disposició a donar suport a les dones afganes i acollir a aquelles persones que 
pateixen més risc, també han mostrat el seu suport diverses Comunitat Autònomes i 
Ajuntaments. 
  
 Per tot això la Corporació Municipal adopta els següents ACORDS: 
  
 PRIMER.- Manifestar la nostra preocupació per la situació de les dones i les 
xiquetes a l'Afganistan i recolzar les iniciatives per evitar que es vulneren els seus 
drets fonamentals, inclòs el seu dret a decidir sobre la seua pròpia vida, l'educació, 
el treball, la participació política, econòmica, social o cultural, així com el seu dret a 
viure lliures de violència de gènere, inclosa la violència sexual, el matrimoni forçat i el 
matrimoni infantil. 
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 SEGON.- Fer una crida a la comunitat internacional, tant a Nacions Unides 
com la Unió Europea, perquè inicie actuacions dirigides a preservar la vida de les 
dones i xiquetes afganes, de forma que tots els processos de diàleg i de cooperació 
actual i futura incloguen la condicionalitat de la garantia dels drets de les dones i les 
xiquetes, així com el seu reconeixement com a ciutadanes en igualtat. 
 
 TERCER.- És talant d'aquest Ajuntament de Torrent donar suport al Govern 
d'Espanya així com a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en les seues 
mesures de protecció dirigides a aquestes dones que es troben en situació de risc 
per motius vinculats al seu gènere, així com a aquelles altres que han lluitat i lluiten a 
favor dels drets de les dones i les xiquetes, a les defensores dels drets humans, i a 
aquells professionals que durant aquests anys han treballat per la construcció de la 
llibertat i la democràcia a l'Afganistan". 
 
 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, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos vots en contra del 
grup polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la moció anterior. 
 
 
Àudio:  06.02.mp3 
 
Vídeo:  http://videople.es/3691 
 
 
7. 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: 
 
 
7.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 
 
7.01.01. 12847/2021/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I 
OBRES. 
 
 Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres 
Guillén, regidora delegada d’Hisenda, que es transcriu a continuació: 
 
 “La Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 27 de setembre 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 l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres. 
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 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 l’Ordenança 
Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 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 de 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. 
 
 
7.01.02. 12847/2021/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER L’ÚS PRIVATIU O APROFITAMENT 
ESPECIAL D’INSTAL·LACIONS I EDIFICIS MUNICIPALS. 
 
 Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres 
Guillén, regidora delegada d’Hisenda, que es transcriu a continuació: 
 
 “La Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 27 de setembre 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 l'Ús Privatiu o Aprofitament Especial 
d'Instal·lacions i Edificis Municipals. 
 
 Considerant que esta s'ha tramitat d’acord amb el que establixen l'article 117 i 
següents del Reglament esmentat. 
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 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 l’Ordenança 
Fiscal Reguladora de la taxa per l'Ús Privatiu o Aprofitament Especial d'Instal·lacions 
i Edificis 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 de 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 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. 
 
 
7.01.03. 12847/2021/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ DE TERRENYS D’ÚS O DOMINI 
PÚBLIC AMB PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, QUIOSCOS, 
ESPECTACLES, ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER O AMBULANTS, 
RODATGE CINEMATOGRÀFIC I UTILITZACIÓ PER VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA DE CAMINS RURALS. 
 
 Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres 
Guillén, regidora delegada d’Hisenda, que es transcriu a continuació: 
 
 “La Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 27 de setembre 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 Utilització de Terrenys d’ús o Domini 
Públic amb Parades, Barraques, Casetes de Venda, Quioscos, Espectacles, 
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Atraccions, Indústries de Carrer o Ambulants, Rodatge Cinematogràfic i Utilització 
per Vehicles de Tracció Mecànica de Camins Rurals. 
 
 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 l’Ordenança 
Fiscal Reguladora de la taxa per Utilització de Terrenys d’ús o Domini Públic amb 
Parades, Barraques, Casetes de Venda, Quioscos, Espectacles, Atraccions, 
Indústries de Carrer o Ambulants, Rodatge Cinematogràfic i Utilització per Vehicles 
de Tracció Mecànica de Camins Rurals, 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. 
 
 
7.01.04. 12847/2021/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ TEMPORAL DEL DOMINI 
PÚBLIC O DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TERRASSES DE VETLADORS I 
ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS PER A ACTIVITATS D’HOSTALERIA. 
 
 Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres 
Guillén, regidora delegada d’Hisenda, que es transcriu a continuació: 
 
 “La Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 27 de setembre de 
2021, de conformitat amb el que establixen l'article 127.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 
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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 l'Ocupació Temporal del Domini públic 
local o de Terrenys d'Ús Públic amb Terrasses de Vetladors i Altres Elements 
Anàlegs per a Activitats d'Hostaleria. 
 
 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 l’Ordenança 
Fiscal Reguladora de la taxa per l'Ocupació Temporal del Domini públic local o de 
Terrenys d'Ús Públic amb Terrasses de Vetladors i Altres Elements Anàlegs per a 
Activitats d'Hostaleria, 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 de 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. 
 
 
7.01.05. 12847/2021/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVICIS 
ADMINISTRATIUS EN PROVES I EXPEDIENTS DE SELECCIÓ I HABILITACIÓ 
DE PERSONAL. 
 
 Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres 
Guillén, regidora delegada d’Hisenda, que es transcriu a continuació: 
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 “La Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 27 de setembre 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 prestació dels servicis administratius 
en proves i expedients de selecció i habilitació de personal . 
 
 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 l’Ordenança 
Fiscal Reguladora de la taxa per prestació dels servicis administratius en proves i 
expedients de selecció i habilitació de personal 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 de 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 vint-i-tres vots a favor dels grups polítics municipals 
Compromís per Torrent, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos abstencions del grup 
polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la proposta anterior. 
 
 
7.01.06. 12847/2021/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVICIS REALITZATS PEL 
CONSELL AGRARI. 
 
 Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres 
Guillén, regidora delegada d’Hisenda, que es transcriu a continuació: 
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 “La Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 27 de setembre 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 prestació de servicis realitzats pel 
Consell Agrari. 
 
 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 l’Ordenança 
Fiscal Reguladora de la taxa per prestació de servicis realitzats pel Consell Agrari, 
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 de 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 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. 
 
 
7.01.07. 8521/2021/2021/GEN - PROJECTE DE MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA NÚM. MC 43/2021/SC/02, EN LA MODALITAT DE 
SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA. 
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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: 
 
 PRIMER.- Que la Junta de Govern Local d´este Ajuntament, en sessió 
Ordinària del dia 20/09/2021, en primera convocatòria, 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 
43/2021/SC/02/8521, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent 
de tresoreria resultant de la liquidació de l´exercici 2020, a l'efecte d’efectuar el 
pagament a l'empresa URBANOS DE TORRENT 2001, S.L., adjudicatària del servei 
de transport col·lectiu urbà de viatgers de Torrent de: 
 

• Factura nº A-2000011 de 30/09/2020, per la prestació del servei de 
transport urbà de Torrent corresponent al mes de setembre 2020, per import de 
88.910,42 € 

 
• Indemnització per la reducció de la prestació del servei de transport 

col·lectiu urbà de viatgers de Torrent, per import de 91.838,40 €, per a sufragar els 
costos assumits per la mercantil enfront de l'impacte econòmic, conseqüència de les 
mesures adoptades per les autoritats competents, per a pal·liar la situació de crisi 
sanitària del Covid-19. 
 
 Amb aquesta modificació pressupostària es pretén la consignació de 
suplements de crèdits en el pressupost de l'exercici 2021, per import de 180.748,82 
€, d'acord al detall de la Memòria Justificativa continguda a l'expedient. 
 
 SEGON.- 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´han presentat en el Registre General del Ple 
esmenes al text del projecte aprovat per la Junta de Govern Local. 
 
 Elaborat l'expedient de modificació pressupostària núm. MC 
43/2021/SC/02/8521, 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 
43/2021/SC/02/8521, en la modalitat de suplement de crèdit, per import de 
180.748,82€, amb el següent detall: 
 
OPERACIÓN PROGRAMA ECONOMICA DESCRIPCION IMPORTE 

 
SC 4411 22300 Transport urbà 180.748,82 € 
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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 
2020, mitjançant Decret 873/2021, de 26 de febrer de 2021. 

 
C.Ope. Econòmica Import Text Explicatiu 

020 87000 180.748,82 € 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 Secretària 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 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. 
 
 
7.01.08. 13485/2021/GEN - PROJECTE DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
NÚM. MC 60/2021/CE+SC/04, EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI 
I SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA. 
 
 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: 
 
 “Que la Junta de Govern Local d´este Ajuntament, en sessió ordinària del dia 
27/09/2021, 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/60/2021/CE+SC/04/13485, en la modalitat de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit, en el pressupost de l'exercici 2021 de la Fundació 
Esportiva Municipal (FDM), finançat amb Romanent de Tresoreria resultant de la 
liquidació de l´exercici 2020, a l'efecte de dur a terme diverses actuacions que 
afecten a diverses àrees de despesa, per import de 190.096,04 €, d'acord al detall 
de la Memòria Justificativa continguda a l'expedient. 
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 Resultant que finalitzat el termini concedit als Grups Polítics Municipals, de 
Conformitat amb l´establert a 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. 
 
 Elaborat l'expedient de modificació pressupostària núm. MC/60/2021/ 
CE+SC/04/13485, 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 pressupostària nº 
MC/60/2021/CE+SC/04/13485, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit, per import 190.096,04 €, amb el següent detall: 
 

• Crèdit extraordinari: 
 

 
• Suplement de crèdit: 
 

 
 
 Quant al finançament, la mateixa es realitza amb càrrec al RTGG, resultant de 
la liquidació de la Fundació Esportiva Municipal de l'exercici 2020 aprovada 
mitjançant Decret  33/2021, de 29 de març de 2021 (modificat pel decret 40/2021 de 
1 d’abril de 2021):  
 

C.Ope. Econòmica Import Text Explicatiu 
020 87000 190.096,04 € RTGG 
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 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 Secretària 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 emès per la Comissió Informativa núm. 1, el 
Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics municipals 
Compromís per Torrent, Popular, Ciudadanos i Socialista, i dos abstencions del grup 
polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la proposta anterior. 
 
 
7.01.09. 14178/2021/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS 
MUNICIPALS SOCIALISTA, CIUDADANOS, POPULAR, COMPROMÍS PER 
TORRENT I VOX PER A DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL 25 
D’OCTUBRE COM A DIA DEL COMERÇ LOCAL A LA COMUNITAT 
VALENCIANA. 
 
 Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a continuació: 
 
 “EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
 El comerç local a la Comunitat Valenciana és un sector clau en el 
desenvolupament de la societat valenciana. La seua importància resideix en els 
efectes econòmics, mediambientals, territorials i socials que van associats a la seua 
activitat, el que el converteix en una peça fonamental del teixit socioeconòmic 
valencià. 
 
 En aquest sentit el paper que juga dins de l’economia real és essencial per a 
la transició del model econòmic que necessitem. Fet que aquest sector ha evidenciat 
més que mai al llarg d’aquesta pandèmia, ja que ha posat l’accent en atendre les 
necessitats de la població que més ho necessitava i adaptant-se a unes 
circumstàncies canviats i imprevisibles. 
 
 Per tot això des de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum de la 
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, vol donar 
el reconeixement que aquest sector es mereix amb la creació del Dial del Comerç 
local el dia 25 d’octubre. 
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 Amb tot, volem destacar que el comerç local potencia els canals de venda de 
proximitat, així com els de kilòmetre zero i venda sense intermediaris o venda 
directa. Aquests canals permeten generar experiències de compra més 
personalitzades i major capacitat per atendre les diferents necessitats de les 
poblacions locals. 
 
 Així mateix, el comerç de proximitat té un impacte mediambiental menor que 
altres tipus de comerç, ja que redueix els kilòmetres que recorren moltes de les 
seues mercaderies per arribar als consumidors finals i amb això la petjada de 
carboni associada a aquests canals de distribució. D’igual manera, els 
desplaçaments als comerços locals freqüentment es caracteritzen per no necessitar 
de transport motoritzat tant de les persones consumidores com dels treballadors i 
treballadores del sector. Fet que, alhora, també ens permet reduir els problemes 
associats al transit excessiu i congestió que pateixen alguns nuclis urbans, com els 
de les ciutats més grans del nostre territori.  
 
 Igualment, dins del comerç local existeixen diferents opcions de venda que 
ens permeten reduir el plàstic i els envasos no reutilitzables associats al consum, 
com és el cas, entre altres, de la venda a granel. D’aquesta manera, acabem 
produint una menor generació de residus. 
 
 És per tot això que proposem al Ple de l’ajuntament de Torrent l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
 1-. Acorden donar suport a la celebració del Dia del Comerç local el pròxim 25 
d’octubre a la Comunitat Valenciana per tal de potenciar la importància que té dins 
d’un model econòmic sostenible i inclusiu, i per ser un element essencial per a la 
qualitat de vida dels nostres pobles i ciutats. 
 
 2-. Fer extensiu aquest acord plenari als grups parlamentaris de les Corts 
Valencianes i a la Direcció General de Comerç, artesania i consum de la Conselleria 
d’Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana”. 
 
 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. 
 
 
7.01.10. 11984/2021/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES AMB, 
OBJECCIÓ O DISCONFORMITAT EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL 
EN EL TERCER TRIMESTRE 2021. 
 
 Es dóna compte, i el Ple queda assabentat dels informes amb objecció o 
disconformitat emesos en el tercer trimestre de 2021 que es transcriuen a 
continuació: 
 
 “Per la present, adjunt li remet còpia dels informes amb objecció o 
disconformitat emesos en el tercer trimestre de 2021 que a continuació es 
relacionen: 
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 755-21 Relació de Factures 
 
 756-21 Relació de Factures 
 
 766-21 Relació de Factures 
 
 768-21 Relació de Factures 
 
 806-21 Relació de Factures 
 
 924-21 Relació de Factures 
 
 938-21 Relació de Factures 
 
 964-21Relació de Factures 
 
 966-21Relació de Factures 
 
 972-21 Modificació Catàleg Llocs de Treball” 
 
 
8. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 
 
8.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 4 DE 
SETEMBRE FINS A L’1 D’OCTUBRE DE 2021, DEL NÚM. 4135 AL NÚM. 4565 
INCLUSIVAMENT. 
 
 Es dóna compte i el Ple queda assabentat, dels decrets adoptats per l’Alcaldia 
des del 4 de setembre fins a l’1 d’octubre de 2021, del número 4135 al número 4565, 
ambdós inclusivament. 
 
 
8.02. PRECS I PREGUNTES. 
 
8.02.01. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX. 
 
 “RUEGOS 
 
 - Rogamos se considere el art. 97.6 deI RD 2568/1 986, de 28 de noviembre, 
en el que se dice “….Los ruegos formulados en el seno del Pleno podrán ser 
debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación.” 
 
 - Rogamos se realice un estudio pormenorizado para detectar el amianto o 
uralita en los edificios públicos y privados de Torrent y adoptar soluciones para la 
retirada del citado material de forma segura. pues es un grave problema para la 
salud. Petición realizada reiteradamente desde el 31 de mayo de 2021. 
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 - Rogamos se reclame a Conselleria dar cumplimiento al mandato municipal 
sobre la colocación de las banderas en los centros públicos de enseñanza 
secundaria y bachiller, aprobada por mayoría, en sesión plenaria de 5 de diciembre 
de 2019. Petición realizada reiteradamente desde el 1 de febrero de 2021. 
 
 - Rogamos se nos informe sobre la petición efectuada en sesión plenaria el 
pasado 1 de octubre de 2020, y que venimos solicitando desde entonces, sobre el 
expediente GEMERSA. 
 
 - Rogamos se nos proporcione la relación de facturas ubicadas en el marco 
de “Ciudad Inteligente”, en concreto, el coste total de los sensores instalados en las 
farolas, el coste total de las rutas escolares y del paso cebra luminoso. Solicitud 
presentada por registro de entrada en fecha 6 de octubre de 2020 y 28 de 
septiembre de 2021. 
 
 - Rogamos se modifique la web del Ayuntamiento de Torrent en su página de 
inicio con el fin de incorporar una pestaña que, al pulsarla, conecte directamente con 
los videoplenarios y, de este modo, facilitar a los ciudadanos su visualización. 
Petición realizada de forma reiterada desde el 31 de mayo de 2021. 
 
 PREGUNTAS 
 
Sr. Campos 
 
 - ¿Se encuentra funcionando al 100% la aplicación APP Torrent? Pregunta 
realizada reiteradamente desde el 7 de septiembre de 2020. 
 
Sra. Amat 
 
 - ¿Se está actuando o tomando medidas para solucionar el agujero en la 
acera de la calle Manuel Fortea? 
 - ¿Se ha reforzado la recogida de enseres y la limpieza de los imbornales? 
 - ¿Se ha empezado a limpiar la zona del barranco que nos corresponde 
según nos comunicó la Confederación Hidrográfica del Júcar? 
 
Sr. Claramonte 
 
 En referencia a la zona de El Vedat, se formulan las siguientes preguntas: 
 
 - ¿Se ha realizado la correspondiente poda de árboles cuyas copas se 
conectan entre sí? 
 - ¿Se ha ampliado la dotación económica del Programa Forestal?” 
 
 
 
 Es formulen els següents precs i preguntes durant la sessió: 
 
Àudio:  08.02.mp3 
 

Pàgina 37 de 38 



Ple Ordinari 07-10-2021 

Vídeo:  http://videople.es/3692 
 
 
 I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 20.53, 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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