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Sessió Extraordinària i Urgent del 

Ple, del dia 29/11/2021. 
 
De conformitat amb el que es 

disposa per l'apartat 3 de l'article 46 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases del règim local, introduït per la 
Disposició Final Segona del Real Decret 
Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual 
s'adopten mesures urgents 
complementàries en l'àmbit social i 
econòmic per a fer front al COVID-19, es 
procedeix a la celebració de la següent 
sessió plenària en manera presencial (P) 
i telemàtica (T). 

 
A Torrent, a les 18.30 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. DECLARACIÓ D’URGÈNCIA 

DE LA SESSIÓ. 
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2. INFORME PREVI DE CONFORMITAT DEL PLA DE FOMENT 
D’INFRAESTRUCTURES CÍVIQUES, URBANES I SOSTENIBLES DE 
TORRENT 2022-2025. 

 
3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D’ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, 
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 
 

3.01. 15544/2021/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 7/21 I ALÇAMENT OBJECCIÓ DE 
L'ÒRGAN INTERVENTOR. 

 
3.02. 15383/2021/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT EN LA 

MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT 
MC/64/2021/CE+SC: APROVACIÓ INICIAL. 

 
 
1. DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 
 
 De conformitat amb el que disposa l’article 79 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i l’article 62 del Reglament 
Orgànic del Ple de l’Ajuntament de Torrent, el Ple, en votació ordinària i per 
unanimitat, ACORDA ratificar la declaració d’urgència de la sessió. 
 
 
2. INFORME PREVI DE CONFORMITAT DEL PLA DE FOMENT 
D’INFRAESTRUCTURES CÍVIQUES, URBANES I SOSTENIBLES DE TORRENT 
2022-2025. 
 
 Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia-Presidència, que es transcriu a 
continuació: 
 
 “El Pla de Foment d’Infraestructures Cíviques, Urbanes i Sostenibles de 
Torrent 2022-2025 té per objecte definir, estructurar i programar les diferents 
inversions que van a desenvolupar-se en els pròxims quatre anys. L’àmbit temporal 
d’aplicació del present Pla es considera adequat i necessari, amb el compliment de 
les condicions abans descrites, per tal de garantir la seua eficàcia i la seua 
pervivència com a element director de la gestió pública. 
 
 L’ordenació de les polítiques públiques a la Ciutat de Torrent amb una 
perspectiva temporal de mitjà termini precisa la generació de ferramentes de gestió 
que donen a l’Ajuntament i al conjunt de la ciutadania una referència en el full de ruta 
de les accions programades per l’Administració, en tots els seus nivells, per a la 
nostra ciutat. 
 
 Aquesta ferramenta de gestió ha de ser, respecte de la generació 
d’infraestructures i particularment dels nous serveis que a aquestes s’han d’associar, 
un Pla amb caràcter director que arreplegue de manera fidel els treballs en matèria 
d’inversió i desenvolupament que estan portant-se endavant al nostre terme. 
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 El document pretén compendiar i estructurar el resultat de diferents accions 
desenvolupades per l’Ajuntament de Torrent en atenció a les seues competències, 
amb l’objectiu fonamental del servei públic, de la prestació de competències i serveis 
al conjunt de la ciutadania, així com la reactivació de l'economia i l’ocupació local 
dins del municipi i al seu entorn, considerant les accions iniciades per les diferents 
administracions per a la consecució d’aquest objectiu. 
 
 Es tracta d’un total de 69 projectes i actuacions, que es plantegen de manera 
integral i els quals hauran d’executar-se en el termini de 2022-2025, considerant que 
la naturalesa d’aquests determinarà la seua culminació en diferents estadis. La 
pròpia entitat del Pla suposa així mateix la inclusió d’aquells projectes que per la 
seua condició suposen un àmbit temporal de major duració i respecte dels quals, 
especialment en matèria de projecció i preparació, ja s’han iniciat les tasques i 
encàrrecs pertinents per part de la Junta de Govern i els òrgans corresponents en 
les administracions respectives. 
 
 S’inclouen en aquest projecte actuacions promogudes i finançades 
íntegrament per l’Ajuntament de Torrent, així com altres promogudes per aquest i 
cofinançades juntament amb altres Administracions Públiques, en matèria de fons 
tant de la Unió Europea –per via dels programes de l'Estratègia de 
Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat així com als Fons Next Generation- com 
de la Generalitat Valenciana, la Diputació Provincial de València i fins i tot una altra 
Corporació. Fruit tot això de la col·laboració i cooperació administrativa en aplicació 
d’una política pública de cogovernança. 
 
 Així mateix, s’inclouen actuacions promogudes i finançades íntegrament per 
altres Administracions Públiques, fonamentalment l’Estat i la Generalitat Valenciana, 
que pose de manifest la seua aposta decidida pel creixement i la consolidació del 
municipi de Torrent. 
 
 D’altra banda hi ha una sèrie d’intervencions que, promogudes per 
l’Ajuntament de Torrent i en compliment de diferents disposicions normatives seran 
finançades total o parcialment per fons de caràcter privat mitjançant quotes 
d’urbanització o aquelles que es determinen en funció de la naturalesa del projecte. 
 
 Cal destacar en aquest àmbit la prestació de nous serveis que suposen 
algunes de les inversions que s’arrepleguen en el present document, amb caràcter 
especial el nou Centre de Salut de Torrent III situat al Parc Central, l’ampliació dels 
serveis del Centre d’Especialitats de Sants Patrons amb Tac i ressonància 
magnètica, la Ciutat de la Justícia, la implantació a Torrent de l’Agència Valenciana 
de Seguretat Ferroviària o un Punt d’Encontre. Totes aquestes qüestions 
s’emmarquen també al procés descentralitzador promogut per la Generalitat 
Valenciana que ha de servir com a element vertebrador de la nostra terra i que ha de 
donar també un impuls decisiu a les mateixes polítiques en l’àmbit de l’Administració 
General de l’Estat. 
 
 D’altra banda es plantegen tota una sèrie d’actuacions en matèria de zones 
verdes, urbanització d’espais públics i infraestructures de caràcter educatiu, social i 
esportiu, que tenen com a finalitat última i primera les de servei públic a la 
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ciutadania, amb tot un catàleg d’intervencions dirigides a la millora i la innovació dels 
elements propis del municipi. 
 
 El Pla de Foment d’Infraestructures Cíviques, Urbanes i Sostenibles, és en 
definitiva una ferramenta de gestió per als pròxims quatre anys que haurà de ser 
flexible i viva, en permanent aplicació, i amb l’objectiu de treballar pel conjunt de la 
ciutadania. 
 
 Considerant la potestat municipal en matèria de planificació i programació, 
regulada en l'art. 4.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
Règim Local. 
 
 Considerant que els instruments de planificació i programació han de ser 
objecte de publicitat activa, d'acord amb l'art. 6.2 de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per la qual 
cosa una vegada aprovat el mateix s'haurà de procedir a la seua publicació en la seu 
electrònica municipal, així com a la seua comunicació tant interna com general a la 
ciutadania. 
 
 Considerant que el present document té naturalesa d'instrument de 
planificació i programació, sense que determine cap fase de despesa, les quals es 
produiran amb motiu de la tramitació i aprovació dels diferents expedients per a la 
implantació de les actuacions i projectes compresos en aquest. 
 
 I considerant que l'aprovació d'instruments de planificació i programació no 
està atribuïda específicament a cap òrgan municipal, per la qual cosa correspon, 
amb caràcter residual a l'Alcaldia, en virtut de l'art. 124.4.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del Règim Local, sent procedent que, prèviament a 
aquesta aprovació i donat l'abast i importància del present instrument, es remeta tant 
a la Junta de Govern Local com al Ple, a fi de recaptar la seua conformitat, si escau.  
 
 Per tot això, es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD: 
 
 Primer.- Informar favorablement la conformitat al Pla de Foment 
d’Infraestructures Cíviques, Urbanes i Sostenibles de Torrent 2022-2025. 
 
 Segon.- Una vegada aprovat el Pla, que es procedisca a la seua publicació i 
comunicació interna i externa en els termes assenyalats anteriorment”. 
 
 El Ple, en votació ordinària i per tretze vots a favor dels grups polítics 
municipals Ciudadanos i Socialista, deu vots en contra dels grups polítics municipal 
Vox i Popular, i dos abstencions del grup polític municipal Compromís per Torrent, 
ACORDA aprovar la proposta anterior. 
 
 
 Es fa constar en acta l'oferiment de l'Alcaldia-Presidència als portaveus dels 
grups polítics municipals a asseure's per a treballar en un pla de futur que encara no 
tindria finançament, inclosos els programes europeus. 
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Àudio:  02.mp3 
 
Vídeo:  http://videople.es/3965 
 
 
3. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D’ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, 
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 
 
3.01. 15544/2021/GEN - PROPOSTA APROVACIÓ RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 7/21 I ALÇAMENT OBJECCIÓ DE 
L'ÒRGAN INTERVENTOR. 
 
 Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres 
Guillén, regidora delegada d’Hisenda, que es transcriu a continuació: 
 
 “Vist l'expedient que s'instrueix per a l'aprovació del reconeixement 
extrajudicial de crèdits núm. 7/21, segon relació que es detalla a continuació: 
 

Nº de 
Registro 

Fecha 
Factura Importe  Proveedor Descripción 

Aplicación 
Presupuestaria 

F/2021/4658 14/09/2021 32.344,34 
GTT SISTEMA, 
RECAUDACION 

SERVICIO DE 
SOPORTE Y 
ASISTENCIA  
TECNICA Y 
ADMINISTRATIVA 
A LA 

 
 

  
 

2021       9320 
22709 

F/2021/5189 11/10/2021 24.529,02 
GTT SISTEMA, 
RECAUDACION 

LIQUIDACIONES 
HASTA 6000 / 
LIQUIDACIONES 
HASTA 12000 / 
LIQUIDACIONES 
HASTA 18000 

2021       9320 
22709 

    56.873,36 Total GTT SISTEMA, RECAUDACION 
 
 Resultant necessari reconéixer l'obligació de les despeses pendents 
d'aplicació al pressupost, i com que s'ha constatat l'efectiva prestació dels serveis 
per part del proveïdor, i consten en l'expedient les factures acreditatives de cadascun 
de les despeses, degudament conformades pels responsables de l'òrgan gestor de 
la despesa. 
 
 Vist l'informe de Comptabilitat, així com l'informe de fiscalització de la 
Intervenció General núm. 1124/2021 de 29 d’octubre, en el qual formula nota 
d'objecció, atesa la falta de crèdit. 
 
 Vist que, des de l'Oficina Pressupostària s'està tramitant expedient de 
modificació de crèdits per a aprovar les factures anteriorment relacionades. 
 
 Vist l’informe del Tresorer Municipal de data 4 de novembre de 2021, en el 
qual justifica la prestació dels serveis i es procedisca al seu abonament. 
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 Considerant que, l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, 
estableix “Correspondrà al Ple de l'Entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, 
sempre que no existisca dotació pressupostària….”. 
 
 Considerant que, l'article 217.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals (RDL 2/2004, de 5 de març), atribueix al Ple de l'Entitat la resolució 
de les objeccions formulades per la Intervenció municipal quan aquests es basen en 
insuficiència o inadequació de crèdit. 
 
 Per la present es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent 
ACORD: 
 
 PRIMER.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 7/2021 per 
despeses pendents d'aplicar al pressupost de l'exercici corrent, la relació del qual 
obra en l'expedient, per una quantia total que ascendeix a 56.873,36 €, alçant així 
mateix l'objecció formulada per la Intervenció General en la tramitació de les factures 
esmentades en la part expositiva, i instar que les mateixes seguisquen els tràmits 
oportuns per a procedir al seu pagament. 
 
 SEGON.- Aquesta aprovació quedarà condicionada a l'entrada en vigor de la 
modificació de crèdits que s'instrueix a aquest efecte, moment en el qual se 
certificarà l'existència de crèdit adequat i suficient per a sufragar la despesa”. 
 
 TERCER.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció General, la Unitat 
de Comptabilitat i la Tresoreria Municipal, als efectes oportuns”. 
 
 De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 1, el 
Ple, en votació ordinària i per tretze vots a favor dels grups polítics municipals 
Ciudadanos i Socialista, dos vots en contra del grup polític municipal Vox, i deu 
abstencions dels grups polítics municipals Compromís per Torrent i Popular, 
ACORDA aprovar la proposta anterior. 
 
 
3.02. 15383/2021/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT EN LA 
MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT 
MC64/2021/CE+SC: APROVACIÓ INICIAL. 
 
 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: 
 
 “PRIMER.- Que la Junta de Govern Local d´este Ajuntament, en sessió 
Ordinària del dia 02/11/2021, 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/ 
64/2021/CE+SC/15383, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
finançat amb romanent de tresoreria resultant de la liquidació de l´exercici 2020, a 
l'efecte de dur a terme diverses inversions municipals en infraestructures i serveis, 
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despeses derivades de l'assistència de la inspecció tributària i així com a la nova 
licitació del contracte programa comptable, per import de 1.682.398,37 €,  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’establert en l´article 118 i 132 del Reglament 
Orgànic del Ple d`aquest Ajuntament, s´han presentat en el Registre General del Ple 
esmenes al text del projecte aprovat per la Junta de Govern Local, per part del grup 
polític municipal del Partit Popular, que han sigut desestimades. 
 
 Elaborat l'expedient de modificació pressupostària núm. MC/64/2021/ 
CE+SC/15383, 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/64/2021/ 
CE+SC/15383, en la modalitat de de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, per 
import de 1.682.398,37 €, amb el següent detall: 
 
CE/SC Descripción  Aplicación presupuestaria     Importe  

CE Rehabilitació rocòdrom (Inversió 39) 3370-63200 Edificis i altres construccions 
                 
85.000,00 €  

CE Contracte programa comptable 9310-64100 Despeses en aplicacions informàtiques 
               
212.000,00 €  

SC Factures GTT 9320-22709 TOE: Assistència Inspecció Tributària 
               
120.000,00 €  

SC 
Habilitació local Federico Maicas 
(Inversió 25) 3330-62200 

Inversió nova funcionament serveis 
(edificis) 

               
351.118,37 €  

SC 
Renovació passarel·la Parc Central 
(Inversió 16) 1510-61900 

Altres inversions de reposició en 
infraestructures i béns 

               
330.000,00 €  

SC 
Habilitació pàrquing Sant Nicolás 
(Inversió 37) 1510-61900 

Altres inversions de reposició en 
infraestructures i béns 

                 
76.230,00 €  

SC 
Renovació vorera C/ Mariano Puig 
Yago (inversió 36) 1510-61900 

Altres inversions de reposició en 
infraestructures i béns 

                 
82.000,00 €  

SC Rotonda C/ Lepant (Inversió 33) 1510-61900 
Altres inversions de reposició en 
infraestructures i béns 

               
126.600,00 €  

SC 
Rehabilitació pàrquing subterrani 
ciutat de l'esport 3420-63200 

Inversió reposició funcionament 
serveis (edificis) 

               
174.450,00 €  

SC 
Substitució ascensors Metre (Inversió 
35) 3321-63200 

Inversió reposició funcionament 
serveis (edificis) 

               
125.000,00 €  

 
 

     

           
1.682.398,37 €  

 
 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 1.682.398,37 € 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 tretze vots a favor dels grups polítics municipals 
Ciudadanos i Socialista, dos vots en contra del grup polític municipal Vox, i deu 
abstencions dels grups polítics municipals Compromís per Torrent i Popular, 
ACORDA aprovar la proposta anterior. 
 
 
 I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 19.55, 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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