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Sessió Ordinària del Ple, del dia 

07/04/2022. 
 
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 del 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 03/Març/2022 
 * Extr. i urgent 14/Març/2022 
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2. 2826/2022/GEN – DONAR COMPTE AL PLE DEL PLA ANUAL DE CONTROL 
FINANCER 2022. 

 
3. 383/2022/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 1008/2022, PEL QUE 

S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’EXERCICI 
2021. 

 
4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 
 
4.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 

 
4.01.01. 4449/2022/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

 
4.01.02. 4714/2022/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. MC 

002/22/CE EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT 
AMB BAIXES PER CANVI DE FINANÇAMENT. 

 
4.01.03. 8580/2021/GEN - SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ EN LA QUOTA DE 

L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
FORMULADA PER NOUS ESPAIS SAU, PER TRACTAR-SE D’OBRES A 
REALITZAR EN IMMOBLE PROTEGIT SITUAT A LA PLAÇA MAJOR, 31. 

 
5. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 

 
5.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 26 DE FEBRER 

FINS A FINS L‘1 D’ABRIL DE 2022 DEL NÚM. 770 AL NÚM. 1357 
INCLUSIVAMENT. 

 
5.02. PRECS I PREGUNTES. 
 

5.02.01. PRECS I PREGUNTES DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL 
COMPROMÍS PER TORRENT. 

 
5.02.02 PRECS I PREGUNTES DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX. 

 
 
 
1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS. 
 
 S'aproven, per unanimitat, les actes de la sessió ordinària celebrada el dia 3 de 
març de 2022, i extraordinària i urgent, de 14 de març de 2022. 
 
 
2. 2826/2022/GEN - DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER 
2022. 
 
 Es dóna compte, i el Ple queda assabentat del Pla Anual de Control Financer de 
l’exercici 2022 que es transcriu a continuació: 
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 “INTRODUCCIÓN 
 
 El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico 
del control interno en las entidades del Sector Público Local establece, en su artículo 
31, la obligación del órgano interventor de la entidad local de elaborar un Plan Anual de 
Control Financiero que recoja las actuaciones de control permanente y de auditoría 
pública a realizar durante el ejercicio.  
 
 El plan anual de control financiero incluirá todas aquellas actuaciones cuya 
realización por el órgano interventor derive de una obligación legal (actuaciones 
obligatorias planificadas) y las que anualmente se seleccionen sobre la base de un 
análisis de riesgos consistente con los objetivos que se pretendan conseguir, las 
prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios disponibles (actuaciones 
planificadas no obligatorias). 
 
 La determinación de las actuaciones de control a realizar se ha realizado 
teniendo en cuenta en primer lugar la realidad de los medios disponibles, tanto 
humanos como materiales, que son escasos atendiendo al volumen de presupuesto y 
de los entes dependiente que posee el Ayuntamiento, y a los resultados del ejercicio de 
la función interventora y otras actuaciones de control financiero anteriores. 
 
 Este plan será objeto de aprobación por la Intervención Municipal y se remitirá al 
Pleno de la Corporación para su conocimiento. 
 
PRIMERO. -  ÁMBITO SUBJETIVO Y OBJETIVO DEL PLAN 
 
Ámbito subjetivo 
 
 El Sector Público Local de Torrent sujeto a control interno está integrado por las 
siguientes entidades: 
 
 Ayuntamiento de Torrent 
 Organismos autónomos:  

- Consell Agrari 
- Junta Local Fallera 
- Fundación Deportiva Municipal 

 Sociedades Mercantiles 
- Nous Espais 
- Retosa  
- Aigües de l’Horta 
- Idea’t 

 Consorcios: 
- Consorcio Xarxa Joves 
- Consorcio gestión deportes Esports Horta 

 
Ámbito objetivo 
 
 Actuaciones de control interno a realizar en las entidades incluidas en el sector 
público local de Torrent: 
 
 FUNCIÓN CONTROL FINANCIERO 
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INTERVENTORA Control 
permanente 
planificables  

Auditoría 
De 

cuentas 
De 

cumplimiento Operativa 

AYUNTAMIENTO SI SI NO NO NO 
OAM JUNTA 
LOCAL 
FALLERA 

SI SI SI NO  NO  

OAM 
FUNDACIÓN 
DEPORTIVA 

SI SI SI NO NO 

OAM CONSELL 
AGRARI SI SI SI NO NO 
CONSORCIO 
XARXA JOVES SI SI SI NO NO 
CONSORCIO 
GESTIÓN 
SERVICIOS 
DEPORTIVOS 

SI SI SI NO NO 

NOUS ESPAIS NO NO SI SI SI 

IDEA´T NO NO SI SI SI 

RETOSA NO NO SI SI SI 
AIGÜES DE 
L´HORTA NO NO SI SI SI 

 
 (*) La auditoría de cuentas de las empresas que están obligadas a auditarse por 
la norma mercantil (NOUS ESPAIS Y AIGÜES DE L’HORTA) queda fuera del alcance 
del control financiero. -art. 29.3 A) e) del RCI-. En los pliegos no debe figurar éste 
alcance y, sobre estas sociedades, solo debemos realizar la auditoría de cumplimiento 
y la operativa -Art. 29.3 B) del RCI-. Nous Espais tiene un contrato firmado de auditoría 
de cuentas que finaliza con la auditoría de 2022.  
 
 El ejercicio del control financiero se ejercerá mediante actuaciones de control 
permanente y auditoría pública. 
 
 Dentro las actuaciones de control permanente planificables encontramos las 
obligatorias y las seleccionables. Estas serán las siguientes: 
 
Obligatorias:  
 
• FACTURA ELECTRÓNICA (artículo 12.3 de la Ley 25/2013 de impulso de la 

factura electrónica). Para ello se verificará que los correspondientes registros 
contables de facturas cumplen con las condiciones de funcionamiento previstas en 
la ley, y en particular, que no quedan retenidas facturas presentadas en el punto 
general de entrada de facturas electrónicas que fueron dirigidas a órganos o 
entidades de la respectiva Administración en ninguna de las fases del proceso. Se 
incluirá un análisis de los tiempos medios de inscripción de facturas en el registro 
contable de facturas y del número y causas de facturas rechazadas en la fase de 
anotación en el registro contable.  

 
• CUENTA 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto” 
 

Pàgina 4 de 20 



Ple Ordinari 07-04-2022 

• MOROSIDAD: De conformidad con la DA 3ª LO 9/2013, se efectuará informe de 
control en el que se verifique la existencia de obligaciones derivadas de gastos 
realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se ha producido su 
imputación presupuestaria. 

 
Seleccionables: 
 
AYUNTAMIENTO  
 
Revisión de plan anual de 2021. 
 
 Ante la insuficiencia de medios personales no se ha podido llevar a término 
todas las actuaciones previstas en el Plan anual de control financiero del año 2021, en 
concreto se llevan a cabo únicamente las actuaciones seleccionables correspondientes 
a personal, gratificaciones por servicios extraordinarios y productividades de personal.   
 
Respecto a las actuaciones seleccionables del ejercicio 2022.  
 
• CONTRATACIÓN: Contrato de cesión del centro deportivo ciudad del deporte Parc 

central: reequilibrio económico instalaciones deportivas.  
 

FDM  
 
Contratación. 
 
Tesorería e ingresos de la FDM. 
 
 En materia de auditoría pública se realizarán las siguientes actuaciones:  
 Auditoría de cuentas de las siguientes entidades correspondientes al 
ejercicio 2021:  

- Fundación Deportiva Municipal,  
- Junta Local Fallera,  
- Consell Agrari   
- Consorcio XarxaJoves net 
- Consorcio de gestión deportes Esports Horta 

 
 Auditoría operativa, ejercicio 2021, control de eficacia, eficiencia y 
economía.  
 

- IDEA´T, 
-  RETOSA,  
- NOUS ESPAIS  
- AIGÜES DE L´HORTA. 

 
 Dada la insuficiencia de medios con los que cuenta esta Intervención el 
Ayuntamiento de Torrent tiene contratado, para colaborar con la Intervención municipal, 
a auditores privados que deberán ajustarse en la realización de los trabajos de 
auditoría a las instrucciones dictadas por esta Intervención , a las NIA-ES-SP y Normas 
Técnicas de auditoría de la IGAE para las auditoría de cuentas y a las Normas de 
Auditorías del Sector Público y Normas Técnicas de auditoría para las auditorías de 
cumplimiento y operativa. 
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 SEGUNDO. -  PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS ACTUACIONES. 
 
 Las actuaciones de control permanente se llevarán a cabo durante el ejercicio 
2022, dada la escasez de recursos humanos que cuenta el departamento de 
intervención que impiden realizar una planificación temporal y sin perjuicio de la 
ampliación del plazo si así resultara necesario por parte de la Intervención. 
 
 Con respecto a las auditorias, las actuaciones se realizarán a lo largo del 
ejercicio durante el ejercicio 2022. 
 
 TERCERO. – MEDIOS DISPONIBLES 
 
 Los medios disponibles, tanto materiales como humanos, del departamento de 
Intervención no son suficientes para atender a las actuaciones previstas en el presente 
Plan por lo que las actuaciones de control permanente de carácter obligatorio y 
seleccionable se llevarán a cabo directamente por la Intervención municipal, sin 
perjuicio de la colaboración que resulte necesaria, mientras que las actuaciones de 
auditoría pública se realizarán mediante contrato de colaboración con firma privada de 
auditoría. En todo caso los trabajos serán supervisados y dirigidos por la Intervención. 
 
 Resulta necesario dotar al departamento de Intervención de más medios 
humanos y materiales para poder llevar a cabo las funciones encomendadas por el RD 
424/2017 teniendo en cuanta que además el propio reglamento de control interno exige 
que el control efectivo del 100% del presupuesto general en tres años, tiendo en cuenta 
que el Ayuntamiento de Torrent cuenta con tres organismos autónomos, cuatro 
sociedades mercantiles y dos consorcios. 
 
 En estos términos se expresa la citada norma al indicar en su artículo 4.3 que el 
órgano interventor dispondrá de un modelo de control eficaz y para ello se le deberán 
habilitar los medios necesarios y suficientes. 
 
 CUARTO. - MODIFICACIÓN DEL PLAN 
 
 La Intervención podrá modificar el presente PACF como consecuencia de la 
ejecución de controles en virtud de solicitud o mandato legal, variaciones en la 
estructura de las entidades objeto de control, insuficiencia de medios o por otras 
razones debidamente ponderadas.  El PACF modificado será remitido a efectos 
informativos al Pleno.  
 
 QUINTO. - RESULTADOS   
 
 El resultado de las actuaciones de control permanente efectuadas por la 
Intervención con respecto al Ayuntamiento y de cada una de las auditorías realizadas a 
la sociedad mercantil se documentará en informes escritos, en los que se expondrá de 
forma clara objetiva y ponderada los hechos comprobados, las conclusiones obtenidas 
y, en su caso, las recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control. Asimismo, 
se indicarán las deficiencias que deban ser subsanadas mediante una actuación 
correctora inmediata, debiendo verificarse su realización en las siguientes actuaciones 
de control. 
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 SEXTO. - INFORMACIÓN AL PLENO 
 
 Los informes definitivos de control financiero serán remitidos por el órgano 
interventor al gestor directo de la actividad económico-financiera controlada y al 
Presidente de la Entidad Local, así como, a través de este último, al Pleno, para su 
conocimiento. El análisis del informe constituirá un punto independiente en el orden del 
día de la correspondiente sesión plenaria. 
 
 Los informes de auditoría deberán publicarse en la sede electrónica de la 
Corporación y remitirse a la IGAE. 
 
 Por último, el órgano interventor elaborará con carácter anual y con ocasión de 
la aprobación de la Cuenta General, un informe resumen de los resultados del control 
interno que será remitido al Pleno, a través del Presidente de la Corporación, y a la 
IGAE y contendrá los resultados más significativos derivados de las actuaciones de la 
función interventora y del control financiero realizados en el ejercicio anterior. 
 
 El Presidente de la Corporación formalizará un Plan de acción que determine las 
medidas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e 
incumplimientos que se pongan de manifiesto en el citado informe resumen”. 
 
 
3. 383/2022/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 1008/2022, PEL QUE 
S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’EXERCICI 2021 
 
 Es dóna compte i el Ple queda assabentat del decret 1008/2022, el tenor literal 
del qual és el següent: 
 
 “Vista la documentació que obra en l'expedient de la liquidació del pressupost 
corresponent a l’exercici 2021 de l'Ajuntament de Torrent, així com la dels seus 
Organismes Autònoms: Fundació Esportiva Municipal, Consell Agrari Municipal i Junta 
Local Fallera de Torrent, i els Consorcis adscrits Xarxa Joves-Net y Gestió d’Esports 
L’Horta. 
 
 Vistos els estats que constituïxen la Liquidació de 2021, de conformitat amb el 
que disposa l'article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com l'informe 
de la Intervenció General, que es referix l'article 90 del Reial Decret 500/90, en el que 
s'exposen i expliquen la informació econòmica financera, de conformitat amb la 
competència atribuïda. 
 
 Vist que amb data 9 de març de 2022 s'han emés sengles informes de la 
Intervenció General respecte a la liquidació de l'Ajuntament, així com sobre l'avaluació 
del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de la regla de despesa, i del 
límit de deute. 
 
 Considerant que, tal com s'indica en l'informe d'estabilitat pressupostària, i 
solament a efectes informatius, en estar suspeses les regles fiscals per a l'exercici 
2021, es compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària i d'endeutament, no podent-se 
avaluar si la Corporació compleix l'objectiu de regla de despesa en suspendre's 
l'aplicació del límit de despesa. 
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 Considerant que correspon al Sr. Alcalde President, i per delegació al Tinent 
d’Alcalde, Delegat de l’Área de Estrategia, Innovació i Economìa la aprovació de la 
Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms, d’acord 
amb el que disposa l’article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l’article 90.1 del 
Reial Decret 500/1990, sobre matèria pressupostària, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en virtud de tot aixó adopte la següent 
RESOLUCIÓ: 
 
 PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de Torrent 
corresponent a l'exercici 2021 comprensiva dels estats que es recullen en l'article 93 
del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del 
títol sisé de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de pressupostos, el Resultat Pressupostari dels quals i Romanent de 
Tresoreria es detalla a continuación: 
 
1. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT 
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 
ROMANENT DE TRESORERIA 

COMPONENTS IMPORTS 2021 IMPORTS 2020 

1. (+) Fons líquids  25.549.643,12  16.639.384,54 
     
2. (+) Drets pendents de cobrament  24.467.474,71  23.852.386,52 
(+) del pressupost corrent 6.706.217,96  5.082.407,62  

CONCEPTES 
DRETS 

RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 
AJUSTOS RESULTAT 

PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 70.001.763,27 54.001.216,94  16.000.546,33 
b. Altres operacions no financeres 834.535,78 6.132.132,10  -5.297.596,32 
1. Total operacions no financeres (a+b) 70.836.299,05 60.133.349,04  10.702.950,01 
c.- Actius financers 56.345,08   56.345,08 
d. Passius financers  2.794.279,24  -2.794.279,24 
2. Total operacions financeres (c+d) 56.345,08 2.794.279,24  -2.737.934,16 
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI 70.892.644,13 62.927.628,28  7.965.015,85 
     
AJUSTOS:     
3.(+) Crédits gastats finançats amb romanent de tresorería per a despeses 
generals 2.499.263,31  
4.(+) Desviacions de finançament negatiu de l’exercici  2.646.217,70  
5.(-) Desviacions de finançament positiu de l’exercici  1.177.769,22  
II. TOTAL AJUSTOS    3.967.708,79 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT    11.932.724,64 
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(+) de pressupostos tancats 17.577.285,76  18.652.805,75  
(+) d’operacions no pressupostàries 183.970,99  117.173,15  
     
3. (-) Obligacions pendents de pagament  8.370.912,56  5.669.815,84 
(+) del pressupost corrent 4.422.040,89  2.038.536,52  
(+) de pressupostos tancats 513.978,36  491.518,87  
(+) d’operacions no pressupostàries 3.434.893,31  3.139.760,45  
     
4. Partides pendents d’aplicació  -2.477.474,51  -2.630.644,91 
(-) cobraments realizats pendents d’aplicació 
definitiva 2.482.474,53  2.631.091,09  
(+) pagaments realizats pendents d’aplicació 
definitiva 5.000,02  446,18  
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)  39.168.730,76  32.191.310,31 
II. Saldo de cobrament dubtós  16.670.202,31  12.579.194,12 
III. Excés de finançament afectat  2.846.131,93  4.213.005,80 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses 
generals (I-II-III)  19.652.396,52  15.399.110,39 

 
 SEGON. Aprovar la liquidació del Pressupost corresponent a l'exercici 2021 dels 
Organismes Autònoms de caràcter administratiu, la Fundació Esportiva Municipal, el 
Consell Agrari Municipal i la Junta Local Fallera, el Resultat Pressupostari de la qual i 
Romanent de Tresoreria són les següents: 
 

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

 

CONCEPTES 
DRETS 
RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 
NETES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 2.375.937,07 2.023.892,43  352.044,64 
b. Altres operacions no financeres  18.211,09  -18.211,09 
1. Total operacions no financeres (a+b) 2.375.937,07 2.042.103,52  333.833,55 
c.- Actius financers     
d. Passius financers     
2. Total operacions financeres (c+d)     
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI 2.375.937,07 2.042.103,52  333.833,55 
     
AJUSTOS:     
3.(+) Crédits gastats finançats amb romanent de tresorería per a despeses 
generals 190.096,04  
4.(+) Desviacions de finançament negatiu de l’exercici    
5.(-) Desviacions de finançament positiu de l’exercici    
II. TOTAL AJUSTOS    190.096,04 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT    523.929,59 
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ROMANENT DE TRESORERIA 
 

COMPONENTS IMPORTS 2021 IMPORTS 2020 
1. (+) Fons líquids  467.296,06  505.729,23 
2. (+) Drets pendents de cobrament  297.818,13  9.441,62 
(+) del pressupost corrent 296.076,51  7.676,51  
(+) de pressupostos tancats 1.076,51  1.100,00  
(+) d’operacions no pressupostàries 665,11  665,11  
3. (-) Obligacions pendents de pagament  240.599,98  326.014,81 
(+) del pressupost corrent 153.907,64  231.438,90  
(+) de pressupostos tancats 363,01    
(+) d’operacions no pressupostàries 86.329,33  94.575,91  
4. Partides pendents d’aplicació  -584,62  940,00 
(-) cobraments realizats pendents d’aplicació 
definitiva 584,62  940,00  
(+) pagaments realizats pendents d’aplicació 
definitiva     
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)  523.929,59  190.096,04 
II. Saldo de cobrament dubtós  269,13   
III. Excés de finançament afectat     
IV. Romanent de tresoreria per a despeses 
generals (I-II-III)  523.660,46  190.096,04 

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

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 
 

ROMANENT DE TRESORERIA 
 

CONCEPTES 
DRETS 
RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 
NETES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 482.624,46 548.931,34  -66.306,88 
b. Altres operacions no financeres  1.654,04  -1.654,04 
1. Total operacions no financeres (a+b) 482.624,46 550.585,38  -67.960,92 
c.- Actius financers     
d. Passius financers     
2. Total operacions financeres (c+d)     
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 482.624,46 550.585,38  -67.960,92 
AJUSTOS:     
3.(+) Crédits gastats finançats amb romanent de tresorería per a despeses 
generals 102.006,79  
4.(+) Desviacions de finançament negatiu de l’exercici    
5.(-) Desviacions de finançament positiu de l’exercici    
II. TOTAL AJUSTOS    102.006,79 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT    34.045,87 
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COMPONENTS IMPORTS 2021 IMPORTS 2020 
1. (+) Fons líquids  185.874,40  256.028,13 
     
2. (+) Drets pendents de cobrament  6.124,90  3.587,40 
(+) del pressupost corrent     
(+) de pressupostos tancats   1.925,00  
(+) d’operacions no pressupostàries 6.124,90  1.662,40  
     
3. (-) Obligacions pendents de pagament  8.414,98  8.070,29 
(+) del pressupost corrent 213,75    
(+) de pressupostos tancats     
(+) d’operacions no pressupostàries 8.201,23  8.070,29  
     
4. Partides pendents d’aplicació     
(-) cobraments realizats pendents d’aplicació 
definitiva     
(+) pagaments realizats pendents d’aplicació 
definitiva     
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)  183.584,32  251.545,24 
II. Saldo de cobrament dubtós    481,25 
III. Excés de finançament afectat     
IV. Romanent de tresoreria per a despeses 
generals (I-II-III)  183.584,32  251.063,99 

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

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 
ROMANENT DE TRESORERIA 

 

CONCEPTES 
DRETS 
RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES NETES AJUSTOS RESULTAT 

PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 256.530,00 250.622,78  5.907,22 
b. Altres operacions no financeres     
1. Total operacions no financeres (a+b) 256.530,00 250.622,78  5.907,22 
c.- Actius financers     
d. Passius financers     
2. Total operacions financeres (c+d)     
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 256.530,00 250.622,78  5.907,22 
AJUSTOS:     
3.(+) Crédits gastats finançats amb romanent de tresorería per a despeses 
generals   
4.(+) Desviacions de finançament negatiu de l’exercici    
5.(-) Desviacions de finançament positiu de l’exercici    
II. TOTAL AJUSTOS     
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT    5.907,22 
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COMPONENTS IMPORTS 2021 IMPORTS 2020 

1. (+) Fons líquids  56.017,75  48.559,99 
     
2. (+) Drets pendents de cobrament     
(+) del pressupost corrent     
(+) de pressupostos tancats     
(+) d’operacions no pressupostàries     
     
3. (-) Obligacions pendents de pagament  1.550,54   
(+) del pressupost corrent 900,00    
(+) de pressupostos tancats     
(+) d’operacions no pressupostàries 650,54    
     
4. Partides pendents d’aplicació     
(-) cobraments realizats pendents d’aplicació 
definitiva     
(+) pagaments realizats pendents d’aplicació 
definitiva     
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)  54.467,21  48.559,99 
II. Saldo de cobrament dubtós     
III. Excés de finançament afectat     
IV. Romanent de tresoreria per a despeses 
generals (I-II-III)  54.467,21  48.559,99 

 
 TERCER. Aprovar la liquidació dels Consorcis adscrits Xarxa Joves Net i Gestió 
d'Esports L'Horta, en els termes i les magnituds formulades en l'expedient. 
 
 QUART. Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que este 
celebre, d’acord amb quant establixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març i 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
 CINQUÈ. Ordenar la remissió de copia de la dita Liquidació al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques així como a l’òrgan competent de la Comunitat 
Autònoma. 
 
 SISÉ. Donar compte, juntament amb la liquidació del pressupost, de l'informe 
anual de totes les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries a les 
objeccions efectuades i informes d'omissió o de l'opinió de l'òrgan de tutela financera, i 
les anomalies en matèria d'ingressos, de conformitat amb el que disposa l'article 15.6 i 
27.2 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del Sector Públic Local”. 
 
 
4. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 
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 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: 
 
4.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 
 
4.01.01. 4449/2022/GEN - PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DEL TERRENY 
DE NATURALESA URBANA 
 
 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: 
 
 “La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 28 de març de 2022, 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 l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana. 
 
 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 l’Increment del Valor del Terreny de Naturalesa Urbana 
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”. 
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 De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 1, el Ple, 
en votació ordinària i per quinze vots a favor dels grups polítics municipals Compromís 
per Torrent, Ciudadanos i Socialista, dos vots en contra del grup polític municipal Vox, i 
huit abstencions del grup polític municipal Popular, ACORDA, aprovar la proposta 
anterior. 
 
Àudio:  04.01.01.mp3 
 
Vídeo:  http://videople.es/4424 
 
 
4.01.02. 4714/2022/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. MC 002/22/CE 
EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES PER 
CANVI DE FINANÇAMENT. 
 
 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: 
 
 “Que la Junta de Govern Local d´este Ajuntament, en sessió extraordinària i 
urgent del dia 30/03/2022, 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 MC 002/22/CE/4714, en la 
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes per canvi de finançament. 
 

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´han presentat, per part dels grups polítics municipals, esmenes al text 
del projecte aprovat per la Junta de Govern Local. 
 
 Elaborat l'expedient de modificació pressupostària núm. MC 002/22/CE/4714, 
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 ACORD: 
 
 PRIMER.- Aprovar el projecte de Modificació de Crèdits MC 002/22/CE/4714, en 
la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes per canvi de finançament, 
d’acord amb el següent detall 
 
 Primer: 
 Donar de baixa els següents crèdits pressupostaris 
 

 
 
 Donar de baixa l’operació de préstec del Pressupost: 
 

C.Ope. Signo Referencia Prog. Económ. Importe Texto Explicativo
080 - 22022001737 1532 61900 5.000.000,00 € BAJA CRÉDITO PLAN K
080 - 22022001743 1340 61900 500.000,00 €     BAJA CRÉDITO APARCAMIENTOS DISUASORIOS
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 Segon: 
 Concedir Crèdits Extraordinaris: 
 

 
 
 Finançar els Crèdits Extraordinaris amb Romanent de Tresoreria per a despeses 
Generals: 
 

 
 
 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 quinze vots a favor dels grups polítics municipals Compromís 
per Torrent, Ciudadanos i Socialista, dos vots en contra del grup polític municipals Vox, 
i huit abstencions del grup polític municipal Popular, ACORDA, aprovar la proposta 
anterior. 
 
Àudio:  04.01.02.mp3 
 
Vídeo:  http://videople.es/4425 
 
 
4.01.03. 8580/2021/GEN - SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ EN LA QUOTA DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES FORMULADA 
PER NOUS ESPAIS, SAU, PER TRACTAR-SE D’OBRES A REALITZAR EN 
IMMOBLE PROTEGIR SITUAT A LA PLAÇA MAJOR, 31. 
 
 Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres Guillén, 
regidora delegada d’Hisenda, , amb el contingut següent: 
 

C.Ope. Signo Económica Importe Texto Explicativo
021 - 91300 5.000.000,00 € BAJA OPERACIÓN CRÉDITO PLAN K
021 - 91300 500.000,00 €     BAJA OPERACIÓN CRÉDITO APARCAMIENTOS DISUASORIOS

C.Ope. Signo Prog. Económ. Importe Texto Explicativo
010 + 1532 61900 5.000.000,00 €   CRÉDITO EXTRAORDINARIO PLAN K
010 + 1340 61900 500.000,00 €      CRÉDITO EXTRAORDINARIO APARCAMIENTOS DISUASORIOS 

C.Ope. Económica Importe Texto Explicativo
020 Aumento previsiones 87000 5.000.000,00 €    RTGG PLAN K
020 Aumento previsiones 87000 500.000,00 €       RTGG APARCAMIENTOS DISUASORIOS

Pàgina 15 de 20 

http://videople.es/4425


Ple Ordinari 07-04-2022 

 “1r. Vista la sol·licitud presentada en data 04/06/2021 (Registre d’entrada núm. 
2021016173) per la empresa NOUS ESPAIS TORRENT SA amb CIF núm. A96865332, 
de bonificació en la quota de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per 
tractar-se d’obres a realitzar en un inmoble protegit situat a la Plaça Major núm. 31 
d’aquesta ciutat (Referència cadastral:8385911YJ1688N0001AB). 
 
 Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 5736/2021, de 9 de desembre s’ha concedit 
llicència d’intervenció per a la realització d’aquestes obres de reparació i manteniment 
de l’immoble, i la instal·lació d’un ascensor.  
 
 2n. La bonificació sol·licitada està regulada en l'article 103.2. del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes locals que estableix: 
 

“2.- Les ordenances fiscals podran regular les següents bonificacions sobre la 
quota de l'impost: 
 

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

 
 La bonificació aplicable a aquest cas la tenim regulada en la nostra ordenança 
fiscal en l'article 5.2.a), el qual estableix un 95% de bonificació en la quota de les obres 
realitzades en edificis catalogats o en fase de catalogació: obres d'intervenció i 
execució de mesures precautòries de seguretat. En este supòsit tindran una bonificació 
del 95% de la quota íntegra de l'impost. 
 
 Aixì mateix, en l’article 5.2.e) tenim establida també la bonificació del 95% en la 
quota de l’impost por a obres promogudes pels ens dependents de l'Ajuntament dins 
dels seus fins i competències, sempre que concòrreguen circumstàncies socials, 
culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació. 
 
 3r. Vist l’informe emès per la Cap de la Secció de Llicències i Disciplina en data 
08/06/2021 en el qual fa constar que el present immoble es troba en el llistat 
d'immobles susceptibles de ser catalogats identificat com a EA-23, ubicat dins del Nucli 
Històric Tradicional Bé de Rellevància Local (NHT-BRL) per ministeri de la Llei segons 
el que es disposa la Llei 9/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 
4/1998, del Patrimoni Cultural Valencià i en l’àrea de vigilància arqueològica. 
 
 4t. Vist que l’import de la liquidació abonada es de 2.550,64 €. Si s’aplica, en el 
seu cas, la bonificació corresponent, el 95%, l’import de la devolució a practicar seria 
de 2.423,11 €. 
 
 Per tant, tenint en compte els fonaments aportats, l’informe emès pel Cap de  
Secció de Tresoreria i Gestió Tributària i vist que es complixen els requisits previstos a 
l’article 5.2.a) i e) de l'ordenança fiscal reguladora del impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, atès que esta bonificació té caràcter rogat, i que li correspon al 
Ple de la corporació resoldre la declaració d'especial interés o utilitat municipal per 

Pàgina 16 de 20 



Ple Ordinari 07-04-2022 

concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques, pel vot favorable de la 
majoria simple dels seus membres, és pel que s'efectua la següent PROPOSTA 
D'ACORD: 

 
 Primer.- Estimar, basant-se en les consideracions exposades anteriorment, la 
sol·licitud formulada per NOUS ESPAIS TORRENT SA amb CIF núm. A96865332, de 
bonificació del 95% en la quota de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
per a les obres que va a realitzar a l’edifici situat a la Plaça Major núm. 31 d’aquesta 
ciutat (Referència cadastral:8385911YJ1688N0001AB) 
 
 Segon.- Traslladar el present Acord a l’interessat, així com als departaments 
d'urbanisme i de Tributs no periòdics, als efectes oportuns”. 
 
 De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 1, el Ple, 
en votació ordinària i per 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. 
 
 
5. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 
 
5.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 26 DE FEBRER 
FINS L‘1 D’ABRIL DE 2022 DEL NÚM. 770 AL NÚM. 1357 INCLUSIVAMENT. 
 
 Es dóna compte i el Ple queda assabentat, dels decrets adoptats per l’Alcaldia 
des del 26 de febrer fins a l’1 d’abril del 2022, del número 770, al número 1357, 
ambdós inclusivament. 
 
 
5.02. PRECS I PREGUNTES. 
 
5.02.01. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER 
TORRENT. 
 
 Prec 
 
 Demanem a l’Alcalde de Torrent, com a màxim responsable de l’Ajuntament de 
Torrent i President de l’empresa Mixta Aigües de l’Horta, encarregada del 
subministrament d’aigua potable al municipi de Torrent: 
 
1) Que l’Ajuntament de Torrent subministre, sense cost per als usuaris, pels mitjans 

que siguen tècnicament possibles (com per exemple camions cisterna) ¡ a la 
major urgència aigua potable necessària per a abastir les veïnes i veïns 
residents en aquesta urbanització. 

 
2) Que, mentre s’abasteix al veïnat de manera provisional, tal i com demanem al 

punt anterior, es reprenga l’obra de canalització ubicada a l’entrada de la 
urbanització per tal d’arribar a la totalitat de les vies públiques que composen la 
xarxa de carrers del barri. 
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5.02.02. PRECS I PREGUNTES GRUP POLÍTIC MUNICIPAL VOX 
 
 Precs i preguntes. 
 
 Sr. Alcalde.- 
 
 1. Se ruega recordar la obligación de responder a las preguntas formuladas 
desde nuestro grupo municipal, pues algunas de ellas permanecen sin atender, según 
los artículos del Reglamento Orgánico del Pleno: 
 

Art. 150.2 sobre las preguntas presentadas por escrito en el Registro del Pleno 
Estas preguntas serán contestadas en la citada sesión plenaria, salvo que el 
destinatario pida aplazamiento para la sesión siguiente” 
 
Art. 150.3 “Asimismo, se podrán formular preguntas oralmente durante el 
transcurso de una sesión plenaria, las cuales serán contestadas en la sesión 
siguiente, salvo que el interpelado dé respuesta inmediata”. 
 
Art. 150.5 «Finalmente, podrán formularse preguntas a responder por escrito. En 
este caso, tienen que ser contestadas en el plazo máximo de un mes, dando 
posteriormente cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre’ 

 
 2. Se ruega se nos informe de la situación actual acerca de la redacción de la 
Ordenanza de Circulación de Torrent respecto al uso de vehículos de movilidad 
personal (VMP); propuesta presentada a petición de los grupos municipales en la 
sesión plenaria del día 4 de noviembre de 2021. 
 
 Sr. Arnau y Sr. lserte.- Se ruega nos informen e indiquen las medidas que van a 
tomar sobre una reclamación realizada por una ciudadana sobre el mal estado actual 
del Huerto de Trénor, el cual ofrece un aspecto abandonado, especialmente la fuente y 
la capilla; así como las pésimas condiciones en las que se encuentra el estanque y 
cascada. 
 
 Sr. Campos.- 
 
 1. Se ruega se nos facilite las facturas correspondientes a los sensores ubicados 
en el municipio, a las rutas escolares y al paso de peatones luminoso. Petición 
efectuada por registro de entrada el 24 de mayo de 2021 y el 28 de septiembre de 
2021; solicitándose, además, en la última fecha señalada las facturas siguientes: 
 

• Factura de la aplicación Geotransit; su coste y mantenimiento. 
• Factura de la aplicación Smartwater; su coste y mantenimiento. 
• Factura del sistema Senticnel; sus fases, coste y mantenimiento. 

 
 2. Asimismo, el 4 de marzo de 2022, se realizó nuevamente por registro de 
entrada las siguientes peticiones que venimos reclamando: 
 

-  Las facturas de todos los tipos de sensores donde se especifique TIPO, 
CANTIDAD y PRECIO UNITARIO. 

-  Las facturas de las rutas escolares. 
-  Las facturas del paso inteligente. 
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 4. Se ruega se nos facilite la última lectura correspondiente a los sensores de 
calidad del aire y de partículas. 
 
 5. Se ruega nos indique número de personas encargadas del manejo y 
tratamiento de los datos que arrojan los sensores o si están subcontratados 
dichos trabajos. 
 

6. Rogamos se nos remita el procedimiento de adjudicación, objetivos, función y 
fórmula de medición de resultados de la plataforma TorrentMarket. 
 
 A RESPONDER POR ESCRITO (según el artículo 150.5 del ROP) 
 
 Sr. Campos.- El 9 de febrero de 2022, por registro de entrada, se formuló 
pregunta acerca de la situación en que se encuentra el proceso de licitación de la ITV. 
Reiteramos la pregunta. 
 
 Sra. Amat. 
 

1. Se ruega nos remita copia de la licencia solicitada el 21 de febrero de 2022, por 
registro de entrada, sobre la actividad de El Balcón del Vedat sobre la instalación 
de un Night-club en dicho recinto. 

 
2. En referencia al barrio EL XENILLET, en escrito recibido en fecha 11 de enero 

de 2022, se nos indica que se está actuando para solucionar el agujero en la 
acera de la calle Manuel Fortea. Se solicita conocer cuándo está prevista su 
reparación completa, cuándo se reparará las tres roturas del muro del barranco y 
cuándo serán limpiados los imbornales obturados. 

 
3. El 20 de septiembre de 2021, por registro de entrada, solicitamos que se 

repusieran las barandillas sobre la pasarela del barranco que en su día 
existieron. ¿Puede indicarnos en que situación está la petición? 

 
 Sra. Olivares.- ¿Se ha realizado o se va a realizar un estudio para detectar el 
amianto o uralita en los edificios de Torrent y adoptar soluciones para la retirada del 
citado material? Petición realizada reiteradamente desde el 31 de mayo de 2021. 
 
 
 Es formulen els següents precs i preguntes durant la sessió: 
 
 
Àudio:  05.02.mp3 
 
Vídeo:  http://videople.es/4426 
 
 
 
 I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 19.45, 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. 
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Ple Ordinari 07-04-2022 

Vist i plau 
L'ALCALDE,                                           EL SECRETARI GENERAL 
          DEL PLE,  
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