SENYORS I SENYORES ASSISTENTS:
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Identificador: 5yjt HcuO Z56h y+Nj cmgx yxRc KvQ= (Válido indefinidamente)

SECRETARIA GENERAL DEL PLE
CGL

ALCALDE PRESIDENT :
JESÚS ROS PILES
TINENTS I TINENTES / REGIDORS I
REGIDORES:
Tinents d'Alcaldia i Regidors
María Encarnación Lerma Besó
Inmaculada Amat Martínez
Andrés Campos Casado
Patricia Saez Orea
Francisco José Carbonell Pons
Nadia Marín Nieto
Jose Antonio Castillejo Durán
Asunción Ferrer San Pablo
María Desamparados Folgado Tonda
José Francisco Gozalvo LLácer
Ignacio Carratalá Belloch
Mª Carmen Benavent Roig
Joaquin A Moya Ferris
Ana María Penella Busach
Salvador Ciscar Juan
Sagrario Carratala Alabarta
Arturo García Gil
Pau Alabajos Ferrer
Mª Carmen Silla Mora
David Baviera Climent
Enrique Campos Fenoll
Francisco José Cubas Monedero
Jaume Santonja i Ricart
JUSTIFICA LA SEUA INASSISTÈNCIA
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Sessió Ordinària del Ple, del dia
10/01/2019.
A Torrent, a les 19.30, 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 donant la benvinguda a totes les
persones que han tingut l'amabilitat
d’acompanyar-nos i, a continuació, es
passen a tractar-hi els assumptes que
figuren en l’ordre del dia següent:
1.
APROVACIÓ
ACTES
SESSIONS ANTERIORS:
* Ordinària 31/Octubre/2018
* Extraordinària 13/Novembre/2018

INTERVENTORA MUNICIPAL :
Mª CARMEN APARISI APARISI
SECRETARI GENERAL DEL PLE :
FERNANDO SALOM HERRERO
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2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
DELEGACIONS DE L’ALCALDIA.
3.
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4508/2018:

DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES AMB OBJECCIÓ O
DISCONFORMITAT EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN EL
QUART TRIMESTRE DE 2018.

4. TRÀMIT EXTRAORDINARI.
4.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR
4.01.01. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL.
4.01.02. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
SOCIALISTA I POPULAR SOBRE POSAR EN MARXA MESURES
D'AJUDA AL SECTOR AGRARI PEL TEMPORAL DE PLUGES.
5. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
5.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 30 DE
NOVEMBRE FINS AL 28 DE DESEMBRE DE 2018, DEL NÚM. 4164 AL
NÚM. 4533 INCLUSIVAMENT.
5.02. PRECS I PREGUNTES.
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
S'aproven, per unanimitat, les actes de les sessions, ordinària celebrada el dia 31
d’octubre i extraordinària de 13 de novembre de 2018.
2. 42/2019/ACU - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
4508/2018: DELEGACIONS DE L’ALCALDIA.
Es dóna compte, i el Ple queda assabentat del decret núm. 4508,
adoptat per l'Alcaldia amb data del passat 27 de desembre, que literalment diu:
“Con motivo de las fiestas de fin de año y en virtud de lo que disponen
los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales y 32 del Reglamento Orgánico del Gobierno y
Administración del Ayuntamiento de Torrent, vengo en RESOLVER:
Primero.- Delegar las funciones inherentes a la Alcaldía Presidencia del
Ayuntamiento durante los días 30 y 31 de diciembre de 2018 y 1 de enero de 2019,
en la Primera Teniente de Alcalde Dª Encarna LERMA BESÓ.
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Segundo.- Que se publique la delegación acordada en el Boletín Oficial
de la Provincia, Boletín de Información Municipal, y se dé cuenta al Pleno en la
próxima sesión que se convoque”.
3. 18984/2018/GEN – DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES AMB
OBJECCIÒ O DISCONFORMITAT EMESOS PER LA INTERVENCIÒ MUNICIPAL
EN EL QUART TRIMESTRE DE 2018.
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Es dóna compte, i el Ple queda assabentat dels informes amb objecció
o disconformitat emesos en el quart trimestre de 2018 que a continuació es
relacionen:
“844-2018

Relación de facturas 46.18

916bis-2018 Relación de facturas 48.18
1022-2018

Relación de facturas 53.18

1050-2018

Relación de facturas 55.18

1131 -2018

Relación de facturas 57.18

793 -2018

Reparo justificación subvención

952-2018

Omisión trámite fiscalización previa limitada

1049-2018

Reparo nombramientos interinos

1101-2018

Omisión trámite fiscalización previa limitada

1103-2018

Omisión trámite fiscalización previa limitada

1107-2018

Omisión trámite fiscalización previa limitada

1138-2018

Omisión trámite fiscalización previa limitada.”

4.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:
4.01.ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR
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Es dóna compte de la proposta formulada pel Sr. Tinent d'Alcalde,
Delegar de l'Àrea de Govern de Festes, Falles, Seguretat, Espais Públics i Personal,
que es transcriu a continuació:
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4.01.01. 4394/2018/GEN - MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA PLANTILLA DE
PERSONAL.

"A proposta d'aquesta Delegació i en atenció a les propostes de
creació de llocs justificades des de la Delegació de l'Àrea de Recursos i
Modernització i a fi de compensar la creació de places i llocs amb l'amortització o
supressió del mateix nombre de places i llocs per a adequar-les a la normativa sobre
increment de plantilles i control de despesa, la Junta de Govern Local, en reunió
celebrada el 27/03/2018, modificava el Catàleg de Llocs de treball i acordava
inicialment la modificació de la Plantilla de Personal en els següents termes:
a) Se suprimien el següents llocs de treball:
2340

ENGINY ER TÉCNIC AGRÍCOLA

F

AE

A2

NIVELL
C.D.
20

2100

ENCARREGAT BRIGADA PARCS I JARDINS

F

AE

C2

16

MATRÍCULA

LLOC DE TREBALL

NAT.

AD M.

GSR

C.ESPECÍFICO
MENSU AL
1.092,55
952,46

b) Es creaven els llocs que s'assenyalen a continuació:
NAT.

AD M.

GSR

NIVEL
C.D.

C.ESPECÍFICO
MENSU AL

FP

PREFECTURA SECCIÓ CONTRATACIÓ I COMPRES

F

AG

A1/A2

24

1.613,12

CE
AP

PREFECTURA SECCIÓ CONTABILITAT

F

AE

A2

24

1.613,12

C

LLOC DE TREBALL

c) S'acordava inicialment l'amortització de les següents places:
CÓDIC

PL AÇA

ESC AL A

310A208 001

ENGINY ER TÉCNIC
AGRÍCOLA

ADM.
ESPECIAL
ADM.
ESPECIAL

322C208001

JARDINER

SUBESC AL A
TÉCNICA
SERVICIOS
ESPECIALES

CLAS SE
TÉCNICOS
MEDIOS
PERSONAL
DE OFICIOS

GRUP

SUBGRUP

TIPUS DE
RELACIÓ

A

A2

F

C

C2

F

d) Es creaven les que a continuació s'indiquen:
CÓDIC
215A200 001
215A200 002

PL AÇA
TÉCNIC DE
GESTIÓ
TÉCNIC DE
GESTIÓ

ESC AL A

SUBESC AL A

CLAS SE

GRUPO

SUBGRUP

TIPUS DE
RELACIÓ

ADM.GENERAL

DE GESTIÓ

-

A

A2

F

ADM.GENERAL

DE GESTIÓ

-

A

A2

F

Com vulga que en tràmit d'aquest expedient s'han aportat per diferents
interlocutors arguments en favor del manteniment de les places l'amortització de les
quals es va aprovar inicialment i que porten a reconsiderar l'acord abans referit
d'amortització en atenció a les tasques que podrien assignar -se als llocs vinculats a
aquestes places.
Considerant que, això porta, ineludiblement, d'una banda, a crear dos
llocs de treball que puguen vincular-se a les places finalment no amortitzades i, per
un altre, a l'amortització de dues places de la plantilla i la supressió dos llocs de
treball en el catàleg que no es consideren de caràcter prioritari en aquest moment,
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Considerant que dins de les potestats que corresponen a les Entitats
Locals, l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local està la d'autoorganització i en l'àmbit del personal els instruments per a
fer-ho són la plantilla de personal, l'ordenació dels llocs de treball i l'organització dels
recursos humans en l'administració local.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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per a mantindre l'equilibri pel que fa a les limitacions legals establides respecte del
nombre d'efectius de personal i de control de despesa.

Considerant que els instruments legals que estableix la normativa per a
la gestió dels recursos humans de l'organització han de servir a la planificació
d'aquests, que no és una altra cosa que la canalització de l'activitat d'aquesta
matèria cap al futur de l'organització i amb l'únic objecte que els serveis públics es
presten de manera cada vegada més eficaç i que els recursos econòmics dels quals
disposa l'organització s'utilitzen de forma eficient.
Atès que l'objectiu d'aquesta proposta és l'adopció de mesures que es
consideren adequades per a l'organització conforme a les necessitats plantejades
des d'algunes de les Delegacions per a adequar l'estructura de l'organització a les
seues necessitats redistribuir les competències i tasques que permeten disposar del
personal necessari per a atendre adequadament els requeriments dels serveis que
presta l'Ajuntament.
Vistes les propostes formulades des de l'Àrea de Recursos i
Modernització, dels acords de la Junta de Govern Local de 27/03/2018 i de la
conveniència a reconsiderar la supressió dels llocs que es van acordar en aquesta
Junta, al mateix temps que s'adopten les mesures oportunes per a complir amb les
limitacions legals establides respecte del nombre d'efectius de personal que
arreplega la vigent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.
Vista la normativa reguladora de la Funció Pública fonamentalment
arreplegada en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
(article 90.1) i Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, vistos els
informes del Servei de Personal, Secretaria General del Ple i Intervenció.
Per tot això i sotmès l'expedient a la Mesa de Negociació de Personal
Funcionari, per la Delegació de l'Àrea de Festes, Falles, Seguretat, Espais Públics i
Personal, aprovada la proposta d'acord per la Junta de Govern Local en sessió de
data 19 de desembre de 2018 i traslladat l'expedient als grups polítics a efectes de la
presentació d'esmenes sobre la mateixa sense que aquestes s'hagen presentat, es
proposa l'adopció del següent ACORD a fi que siga remès al Ple de la Corporació:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual de la Plantilla de
Personal en els termes que s'indiquen a continuació:
1.- Amortització de les següents places:
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PLAÇ A

ESCAL A

SUBESCAL A

CLASSE

GRUP

SUBGRUP

TIPUS DE
RELACIÓ

322C207001

MECÁNICCONDUCTOR

ADMON.
ESPECIAL

SERVEIS
ESPECIALS

PERSONAL
D'OFICIS

C

C2

F

323PA00 02

NOTIFICADOR

ADMON.
ESPECIAL

SERVEIS
ESPECIALS

PERSONAL
COMESE S
ESPECIALES

E

-

F

2.- Creació de les següents places:
CÓDIC
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CÓDIc

PLAÇ A

ESCAL A

SUBESCAL A

CLASSE

GRUP

SUBGRUP

TIPUS DE
RELACIÓ

215A200 005

TÉCNIC DE GESTIÓ

ADMON.
GENERAL

DE GESTIÓ

-

A

A2

F

215A200 006

TÉCNIC DE GESTIÓ

ADMON.
GENERAL

DE GESTIÓ

-

A

A2

F

La titulació d'accés per a les places de Tècnic de Gestió 215A200005 i
215A200006 serà requisit necessari estar en possessió del títol universitari de
diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, o títol universitari oficial de grau
o equivalent.
3.- Deixar sense efecte el Projecte d'acord de la Junta de Govern Local
acordat en sessió de data 27/03/2018 que aprovava inicialment la modificació de la
Plantilla de Personal.
SEGON.- Exposar al públic durant un termini de quinze dies, mitjançant
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis electrònic
de l'Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l'article 126.3 del Text Refós de
les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, i article 169.1 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, durant els quals els interessats podran examinar l'expedient i formular les
reclamacions que estimen convenients.
TERCER.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu de no
produir-se reclamacions contra aquest durant el termini d'exposició pública, entrant
en vigor una vegada complit el que disposa l'article 169.5 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, referit a la plantilla."
De conformitat amb el dictamen emés per la Comissió Informativa núm.
3, el Ple, en votació ordinària i per dotze vots a favor dels grups polítcs municipals
Compromís per Torrent i Socialista, nou vots en contra del grup polític municipal
Popular, i tres abstencions dels grups polítics municipals Guanyant Torrent i
Ciutadans, ACORDA, aprovar la proposta anterior.
4.01.02. 19001/2018/GEN - MOCIÓ CONJUNTA GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
SOCIALISTA I POPULAR SOBRE POSAR EN MARXA MESURES D'AJUDA AL
SECTOR AGRARI PEL TEMPORAL DE PLUGUES
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"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El sector agrario valenciano está atravesando una coyuntura
especialmente dramática debido a los devastadores efectos provocados por las
lluvias que descargaron de una manera torrencial y persistente entre el 15 y el 20 de
noviembre en la Comunidad Valenciana.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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Es dóna compte de la moció següent, que diu:

Este temporal, que se suma a anteriores episodios de pedrisco, viento
y lluvias acaecidos durante el verano y el otoño, va a causar importantes pérdidas
tanto en los principales cultivos que ahora mismo se encuentran en plena temporada
como en las infraestructuras agrarias. Una primera valoración de urgencia efectuada
por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) estima que los daños
totales superarán los 70 millones de euros, aunque si la evolución del clima fuera
desfavorable esa cuantía podría ascender hasta los 120 millones.
Las producciones más castigadas por las precipitaciones son los
cítricos fundamentalmente, pero también de modo muy significativo el caqui y las
hortalizas. La causa de estos daños son la inundación de parcelas, y en el caso de
los cítricos la fisiopatía del "pixat", que deteriora la piel del fruto, y la enfermedad del
"aiguat", que origina la podredumbre de la cosecha. Las comarcas de La Ribera, La
Safor, La Costera, La Hoya de Buñol, L'Horta y Camp de Túria concentran la mayor
parte de los siniestros.
Entendemos que es una responsabilidad compartida por todos
favorecer la puesta en marcha de aquellas medidas que contribuyan al
mantenimiento de la actividad agropecuaria, la cual, sin duda, constituye la piedra
angular sobre la que se sustenta la economía y la realidad sociocultural de todos
nuestros pueblos. Por todo ello, proponemos la adopción de los siguientes,
ACUERDOS:
1. Aplicación del módulo cero en la declaración del IRPF correspondiente
a 2018 a todos aquellos agricultores y ganaderos que se han visto
afectados por las tormentas de lluvias acaecidas en otoño.
2. Devolución, o exención en su caso, del Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) Rústico para todos los agricultores y ganaderos que hayan sido
víctimas de las circunstancias apuntadas.
3. Puesta en marcha de créditos bonificados para todos los agricultores y
ganaderos afectados.
4. Establecimiento de ayudas de mínimos.
5. Puesta en marcha de un plan especial para la reparación de las
infraestructuras agrarias dañadas.
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6. Plan de reestructuración para aquellas parcelas inundadas que
presenten un alto índice de mortalidad del arbolado para asfixia
radicular.
7. Retirada de 200.000 toneladas de cítricos de calibres pequeños para
destinarlas a industria, ganadería o, en función de su calidad, a
colegios y centros benéficos.
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Dar traslado a las peticiones contenidas en la misma a los Ministerios
de Economía, Hacienda y Agricultura, así como a la Conselleria de Agricultura,
reclamando su aprobación".
Pel grup municipal Compromís per Torrent es presenten esmenes a la
moció que son dos punts d’addició als acords i que es transcriuen a continuació:
“L’Ajuntament de Torrent, mitjançat els tècnis municipal avaluarà els
danys provocats pels efectes devastadors provocats per les pluges produïdes entre
els dies 15 i 20 de novembre al sector agrari del terme municipal de Torrent.
L’Ajuntament de Torrent farà les modificacions pressupostàries
oportunes per tal d’establir una línia d’ajudes, consistent en com a mínim el 50% dels
danys avaluats pels tècnics municpals, amb l’objectiu que el sector agrari de Torrent
puga recuperar-se dels danys produïts mentres apleguen les ajudes de l’Estat i la
Conselleria, o en previsió que no hi arribaren o no foren suficients per part
d’aquestes administracions públiques”.
Somtmeses a votació les esmenes presentades son desestimades per
dihuit vots en contra dels grups polítics municipals Popular i Socialista, cinc vots a
favor dels grups polítics municipals Ciutadans i Compromís per Torrent, i una
abstenció del grup polític muncipal Guanyant Torrent.
El Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la
moció anterior.
5. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
5.01 DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 30 DE
NOVEMBRE FINS AL 28 DE DESEMBRE DE 2018, DEL NÚM. 4164 AL NÚM.
4533 INCLUSIVAMENT.
Es dona compte i el Ple queda assabentat, dels decrets adoptats per
l'Alcaldia des del 30 de novembre fins al 28 de desembre de 2018, del número 4164
al número 4533, ambdós inclusivament.
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Es formulen els següents precs i preguntes durant la sessió:
I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 19.53, 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.
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5.02 PRECS I PREGUNTES.

Vist i plau
L'ALCALDE,

Firmado digitalmente por : JUAN JESUS ROS PILES
23/01/2019 16:13:17
ALCALDE

EL SECRETARI GENERAL
DEL PLE,

Firmado por : FERNANDO SALOM HERRERO
Fecha firma : 22/01/2019 9:46:24
AC : ACCVCA-120
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