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SECRETARIA GENERAL DEL PLE
IR/cg

ALCALDE PRESIDENT :
JESÚS ROS PILES
TINENTS I TINENTES / REGIDORS I
REGIDORES:
Tinents d'Alcaldia i Regidors
Inmaculada Amat Martínez
Andrés Campos Casado
Marina Olivares Hernández
José Pascual Martínez Climent
Patricia Sáez Orea
Jose Antonio Castillejo Durán
Asunción Ferrer San Pablo
Francisco José Arnau Roig
Esmeralda Torres Guillén
José Daniel Iserte Carbó
María Desamparados Folgado Tonda
José Francisco Gozalvo LLácer
Ignacio Carratalá Belloch
Salvador Ciscar Juan
Arturo García Gil
Ana María Penella Busach
Adelina González Borrull
Raúl Claramonte Val
Antonio Nebot Soriano
Mª Carmen Silla Mora
Salvador Benlloch Pascual
Antonio José Martínez Moreno
JUSTIFIQUEN LA SEUA INASSISTÈNCIA
Dolores Roch Cazorla
Pau Alabajos Ferrer

Sessió Extraordinària i Urgent del
Ple, celebrada el dia 06/08/2019.
A Torrent, a les 19.00, 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 Acctal. i la Sra. Secretària
General del Ple Acctal.
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:

INTERVENTORA MUNICIPAL ACCTAL:
ELENA VIDAL FERNÁNDEZ
SECRETÀRIA GENERAL DEL PLE ACCTAL:
ISABELA RODRÍGUEZ SICLUNA
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1. RATIFICACIÓ D’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
2.- 11891/2019/GEN. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
3206/2019, DELEGACIONS DE L’ALCALDIA.

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Identificador: BLRt Ji3i jgF/ p/Tp q2c4 nZEU DHo= (Válido indefinidamente)

Ple Extr. I Urgent 06/08/2019

3.- 11891/2019/GEN. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
/2019: AVOCACIÓ ALCALDIA
4.- 9326/2019/GEN. PROPOSTA ALCALDIA–PRESIDÈNCIA: MODIFICACIÓ
ACORD PLENARI SOBRE RÈGIM RETRIBUCIONS DELS REGIDORS A PETICIÓ
DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS POPULAR I COMPROMÍS PE TORRENT.
5.- 11796/2019/GEN. DETERMINACIÓ, A L'EFECTE DE CALENDARI LABORAL,
DELS DIES FESTIUS DE CARÀCTER LOCAL PER AL 2020.
6.- 7370/2019/GEN. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT EN LA
MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT DE
TRESORERIA NÚM. MC 55/2019/SC/01.
7.- 11432/2019/GEN. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT EN LA
MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT DE
TRESORERIA NÚM. MC 81/2019/SC/02.
8.- 11729/2019/GEN. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT EN LA
MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB ROMANENT DE
TRESORERIA NÚM. MC 84/2019/CE/02 (IFS 2019 2ª REMESA).
9.- 11743/2019. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT EN LA
MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT DE
TRESORERIA NÚM. MC 86/2019/SC/04.
10.- 11574/2019/GEN. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT EN LA
MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT DE
TRESORERIA NÚM. MC 82/2019/SC/03.
11.- 17917/2019/GEN. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA PLANTILLA DE
PERSONAL PER APLICACIÓ DE LA LLEI 17/2017, DE 13 DE DESEMBRE DE LA
GENERALITAT, DE COORDINACIÓ DE POLICIES LOCALS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA.
1. RATIFICACIÓ 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, el Ple, en
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2.- 11891/2019/GEN. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
3206/2019, DELEGACIONS DE L’ALCALDIA.
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votació ordinària i per unanimitat, ACORDA ratificar la declaració d'urgència de la
sessió.

Es dóna compte, i el Ple queda assabentat del decret següent, adoptat per
l'Alcaldia-Presidència, i que es transcriu a continuació:

“Com és habitual aquesta Alcaldia delega durant el mes d'agost les
funcions del càrrec en diferents Tinences d'Alcaldia. Per açò, en virtut del que
disposen els articles 44 i 47 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals i 32 del Reglament Orgànic del Govern i Administració
de l'Ajuntament de Torrent, vinc a RESOLDRE:
Primer.- Delegar les funcions inherents a l'Alcaldia Presidència de
l'Ajuntament durant el mes d'agost en les següents Tinences d'Alcaldia:
- Del dia 1 a 4 d'agost, tots dos inclusivament, en el Sisé Tinent d'Alcalde, Sr.
José Antonio Castillejo Durán.
- Del dia 5 a l'11 d'agost, tots dos inclusivament, en la Cinquena Tinent
d'Alcalde, Sra. Patricia Sáez Orea.
- Del dia 12 al 18 d'agost, tots dos inclusivament, en la Primera Tinent
d'Alcalde, Sra. Inmaculada Amat Martínez.
- Del dia 19 al 25 d'agost, tots dos inclusivament, en el Segon Tinent
d'Alcalde, Sr. Andrés Campos Casado.
- Del dia 26 d'agost a l'1 de setembre, tots dos inclusivament, en la Setena
Tinent d'Alcalde, Sra. Asunción Ferrer San Pablo.
Segon.- Que es publique la delegació acordada en el Butlletí Oficial de la
Província, Butlletí d'Informació Municipal, i es done compte al Ple en la pròxima
sessió que es convoque”.
3.- 11891/2019/GEN. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
3359/2019: AVOCACIÓ ALCALDIA
Es dóna compte, i el Ple queda assabentat del decret següent, adoptat per
l'Alcaldia-Presidència, i que es transcriu a continuació:

“Atès que hi ha diversos expedients que requereixen la seua aprovació
per Ple per a donar pas a la seua informació pública i entrada en vigor, que és
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Resultat que per Decret de l’Alcaldia núm. 3206/2019, de data 25 de
juliol, l’Alcalde va delegar les funcions inherents a l'Alcaldia Presidència de
l'Ajuntament durant el mes d'agost en els Tinents d’Alcalde.
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precisa per a el correcte funcionament d’aquesta Administració, està previst la
convocatòria d’un Ple extraordinari i urgent per al pròxim dia 6 d’agost.

Per tot l'exposat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 10
de la Llei 40/2015 d'1 d'Octubre de 2015 del Règim Jurídic de les Administracions
Públiques, article 116 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i
article 19 del Reglament Orgànica de Govern i Administració de l’Ajuntament de
Torrent, en virtut de les facultats delegades per Decret núm. 3206/19 de data 25 de
juliol, per la present, DECRETE:
Primer.- Avocar les competències delegades pel Decret núm. 3206/19,
de 25 de juliol, pel que concerneix a la convocatòria i presidència del Ple a celebrar
el pròxim dia 6 d’agost, continuant la resta de competències delegades en el citat
Decret.
Segon.- Donar trasllat del present decret als interessats, perquè en
prenguen coneixement
Tercer.- Que es publique Butlletí Oficial de la Província, Butlletí
d'Informació Municipal, i es done compte al Ple en la pròxima sessió que es
convoque”.
4.- 9326/2019/GEN. PROPOSTA ALCALDIA–PRESIDÈNCIA: MODIFICACIÓ
ACORD PLENARI SOBRE RÈGIM RETRIBUCIONS DELS REGIDORS A PETICIÓ
DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS POPULAR I COMPROMÍS PE TORRENT.
diu:

Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia-Presidència que literalment

“Vist l'acord plenari del dia 21 de juny de 2019, pel qual es va acordar el règim
de retribucions per als Srs. Regidors que integren aquesta Corporació, així com les diferents
comunicacions que s'han de fer arribar a la Secretaria General del Ple pels diferents grups
polítics a fi de determinar, en desenvolupament d'aquest acord, els integrants que s'acullen
a cadascun dels règims de dedicació que en el mateix s'estableixen, i que van ser concretats
mitjançant Decret número 2815/2019, de 4 de juliol.
Vista la proposta formulada pels grups municipals popular i de Compromís,
així com la conformitat de la resta de grups.
Atès que les modificacions proposades no afecten la quantia global de les
retribucions inicialment establides.
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Per tot açò, i de conformitat amb el que disposen els articles 75 de la Llei
7/1985, 13 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals i 7 del Reglament Orgànic del Ple d'este Ajuntament, es proposa al Ple de
l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:
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Primer.- Modificar el punt 1 de l'acord plenari de data 21 de juny de l'actual,
pel qual s'establia el règim de retribucions dels regidors de Torrent en el sentit d'entendre
que l'apartat 3r, relatiu als regidors amb dedicació exclusiva i portaveus quedarà redactat de
la següent manera:
3r. a) Regidors amb dedicació exclusiva i Portaveus: 45.530 € bruts dividits en
14 pagues.
3r. b) Regidors amb dedicació exclusiva i Portaveus dels grups municipals
popular i de Compromís: 40.471,40 € bruts dividits en 14 pagues
Segon.- D'igual manera, modificar el punt 1 de l'acord plenari de data 21 de
juny de l'actual, pel qual s'establia el règim de retribucions dels regidors de Torrent en el
sentit d'entendre que l'apartat 5è, relatiu als regidors sense delegació i dedicació parcial per
altres responsabilitats quedarà redactat de la següent manera:
5. a) Regidors sense delegació i dedicació parcial por altres responsabilitats:
19.846 € bruts dividits en 14 pagues
5. b) 5.- Regidora sense delegació i dedicació parcial por altres
responsabilitats del grup polític municipal de Compromís: 24.904,60 € bruts dividits en 14
pagues
Tercer.- Els efectes econòmics de l'aplicació del règim de retribucions
establides en el apartat anterior es produiran a partir de la data de nomenament del personal
eventual que mancada per decidir”.

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.
5.- 11796/2019/GEN. DETERMINACIÓ, A L'EFECTE DE CALENDARI LABORAL,
DELS DIES FESTIUS DE CARÀCTER LOCAL PER AL 2020.
“Vist l’escrit de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball sol·licitant que per l’Ajuntament es remeta acord del Ple
de la Corporació proposant les dos festivitats locals que, amb caràcter retribuït i no
recuperable i pel seu caràcter tradicional hauran de celebrar-se durant l’any 2020 en
este municipi.
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Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent

PRIMER.- Determinar les festes locals, no recuperables, per a l’any
2020, les festivitats següents:
* 20 d’abril (Sant Vicent Ferrer)
* 30 de juliol (Sants Patrons de Torrent)
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ACORD:

SEGON.- Notificar el present acord a la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball”.
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.
6.- 7370/2019/GEN. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT EN LA
MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT DE
TRESORERIA NÚM. MC 55/2019/SC/01.
Es dóna compte de la proposta del Sr. Andrés Campos Casado, regidor
delegat de l’Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia, que es transcriu a continuació:
“Aprovat per la Junta de Govern Local, en data 19/07/2019, el projecte
de modificació pressupostària nº 55/2019/SC/01 en la modalitat de suplement de
crèdit finançat amb romanent de tresoreria, acompanyat de la documentació
preceptiva, gestionat per l'Oficina Pressupostaria i informat per Intervenció, 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.
Atés que no s’han presentat, per part dels grups municipals esmenes al
mateix, i donat que la sol·licitud d’ampliació d’informació presentada pel grup
municipal VOX amb núm. de registre 84 de 09/07/2019 passarà a ser contestada per
la Secretaria general del Ple. PROPOSTA
PRIMER.- Aprovar inicialment l'Expedient de Modificació de crèdits
núm. 55/2019/SC/01, d'acord al detall següent:
MC 1/2019 PLENO SUPLEMENTOS
C.Ope.

S/C

Prog. Económ. R.F.

Importe

Texto Explicativo

020

SUPLEMENT 1621

22100

5

RTGG

5.618,20 OPA A 31-12-2018

020

SUPLEMENT 2310

21200

5

RTGG

297,51 OPA A 31-12-2018

020

SUPLEMENT 2310

22100

5

RTGG

2.201,18 OPA A 31-12-2018

020

SUPLEMENT 2311

22100

5

RTGG

1.453,03 OPA A 31-12-2018

020

SUPLEMENT 2312

21200

5

RTGG

645,74 OPA A 31-12-2018
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020

SUPLEMENT 2312

22100

5

RTGG

1.408,34 OPA A 31-12-2018

020

SUPLEMENT 2312

22699

5

RTGG

11.594,23 OPA A 31-12-2018

020

SUPLEMENT 9320

22709

5

RTGG

43.202,06 OPA A 31-12-2018
66.420,29
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TOTAL

Finançament:
En quant al finançament de l'expedient, la mateixa es realitza a càrrec
de: romanent de tresoreria.
SEGON.- Exposar al públic, en el BOP per un termini de quinze dies
hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar les
reclamacions que consideren oportunes. De no presentar-se estes, es considerarà
definitivament aprovat i es publicarà resumit per Capítols en el citat BOP”.
De conformitat amb el dictamen emés per la Comissió Informativa núm.
1, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta
anterior.
7.- 11432/2019. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT EN LA
MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT DE
TRESORERIA NÚM. MC 81/2019/SC/02.
Es dóna compte de la proposta del Sr. Andrés Campos Casado, regidor
delegat de l’Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia, que literalment diu:
“Aprovat per la Junta de Govern Local, en data 19/07/2019, el projecte
de modificació pressupostària nº 81/2019/SC/02 en la modalitat de suplement de
crèdit finançat amb romanent de tresoreria, acompanyat de la documentació
preceptiva, gestionat per l'Oficina Pressupostaria i informat per Intervenció, 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.
mateix.

Atés que no s’han presentat, per part dels grups municipals esmenes al
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PRIMER.- Aprovar inicialment l'Expedient de Modificació de crèdits
núm. 81/2019/SC/02, d'acord al detall següent:
MC 2/2019 PLENARI SUPLEMENTS
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Per tot l’exposat i previ
dictamen de la comissió Informativa
d’Economia, Hisenda, Personal, Modernització i Ocupació; PROPOSTA

C.Ope.

S/C

Prog.

Econòm.

R.F.

020

SUPLEMENT

3410

41000

5

Import
RTGG 163.825,55

Text Explicatiu
APORTACIÓ OPA FEM

Finançament:
En quant al finançament de l'expedient, la mateixa es realitza a càrrec
de: romanent de tresoreria.
SEGON.- Exposar al públic, en el BOP per un termini de quinze dies
hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar les
reclamacions que consideren oportunes. De no presentar-se estes, es considerarà
definitivament aprovat i es publicarà resumit per Capítols en el citat BOP”.
De conformitat amb el dictamen emés per la Comissió Informativa núm.
1, el Ple, en votació ordinària i per tretze vots a favor dels grups polítics municipals
Vox i Socialista i deu abstencions dels grups polítics municipals Compromís per
Torrent, Ciudadanos Torrent i Popular, ACORDA, aprovar la proposta anterior.
8.- 11729/2019. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT EN LA
MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB ROMANENT DE
TRESORERIA NÚM. MC 84/2019/CE/02 (IFS 2019 2ª REMESA).
Es dóna compte de la proposta del Sr. Andrés Campos Casado, regidor
delegat de l’Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia, que es transcriu a continuació:
“Aprovat per la Junta de Govern Local, en data 19/07/2019, el projecte
de modificació pressupostària nº 84/2019/CE/02 en la modalitat de crèdit
extraordinari finançat amb romanent de tresoreria, acompanyat de la documentació
preceptiva, gestionat per l'Oficina Pressupostaria i informat per Intervenció, 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.
Atés que s’han presentat, per part dels grups municipals les esmenes
que a continuació es relacionen:
Vox RE R.E núm. 102 de 26/07/19
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Vist l’informe emés per la Directora de l’Oficina Pressupostària en que
s’examina cadascuna de les esmenes i s’informa sobre les mateixes.
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Ciudadanos-partido de la ciudadanía RE núm 103 de 26/07/19

Considerant que, en relació amb l'esmena formulada per Ciutadanspartit de la ciutadania, la proposta d'adquisició de l'immoble catalogat Palauet
Neonazari “Xalet família Giner Cortina” (IFS 18/2019) part d'una valoració tècnica
realitzada des dels Departaments d'Urbanisme i Patrimoni, així com la negociació del
preu d'adquisició amb la propietat, per la qual cosa resulta viable l'adquisició al citat
preu. Així mateix, resulta inviable tècnicament la reducció dels imports de les IFS
23/2019 I 24/2019, ja que les mateixes esdevenen inexecutables.
Considerant que, en relació amb les esmenes formulades per VOX,
s'ha d'assenyalar:
a)
En relació amb la IFS 18/2019, els costos de posterior
rehabilitació i adaptació de l'immoble derivats del caràcter catalogat de
l'immoble podran ser objecte de subvencions atorgades per altres
Administracions Públiques i, fins i tot, fons europeus, no sent possible
determinar en aquesta fase procedimental el cost final net a assumir
per l'Ajuntament, el qual, en tot cas, té l'obligació de protegir i gestionar
el patrimoni històric, de conformitat amb l'art. 25.2.a) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. Així mateix,
tinga's en compte que, fins i tot de mantindre's la propietat privada de
l'immoble, l'Ajuntament hauria d'abonar els costos de rehabilitació que
excediren del deure normal de conservació regulat en la legislació
urbanística.
b)
En relació amb la IFS 17/2019, la citada parcel·la complementa
les altres dues incloses en la Fase I IFS 2019, completant la zona
verda prevista en el Pla General d'Ordenació Urbana en aquesta àrea.
El valor establit part del mateix preu unitari utilitzat per a les altres dues
parcel·les, d'acord amb la valoració preliminar realitzada pel
Departament d'Urbanisme i el Departament de Patrimoni.
Per tot l’exposat i previ
dictamen de la comissió Informativa
d’Economia, Hisenda, Personal, Modernització i Ocupació; PROPOSTA
PRIMER.- Desestimar les esmenes presentades pels Grups Polítics,
d’acord amb els informes y consideracions precedents.
SEGON.- Aprovar inicialment l'Expedient de Modificació de crèdits núm.
84/2019/CE/02, d'acord al detall següent:
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IFS 17/2019 Adquisición parcela sita en C/ San Nicolás, 21
destinada a zona verde y viario
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Descripción

Aplicación

Crédito

Presupuestaria

extraordinario (€)

1710-62000

128.250

IFS 18/2019 Adquisición de inmueble catalogado Palacete
Neonazari “Chalet familia Giner Cortina” sito en Partida Alter

3330-.68000

387.000

IFS 19/2019 Mejoras en la instalación campo de futbol San
Gregorio

3420-.62200

75.000

1710-.63900

100.000

1320-62900

85.000

1320--63900

25.000,

4920-64000

115.000

4910-63900

85.300

1710-62200

20.000

IFS 20/2019 Reposición y adaptación de parques infantiles
IFS 21/2019 Adquisición chalecos antibalas destinados a la PLT
IFS 22/2019 Adecuación instalaciones PLT
IFS 23/2019 Proyecto de implantación de la administración
electrónica en el área de gestión de ingresos del Ayuntamiento de
Torrent
IFS 24/2019 Sociedad de la información
IFS 25/2019 Adquisición vehículo PLT destinado a SEPROA

TOTAL

1.020.550.-€

Finançament:
En quant al finançament de l'expedient, la mateixa es realitza a càrrec
de: romanent de tresoreria.
TERCER.- Exposar al públic, en el BOP per un termini de quinze dies
hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar les
reclamacions que consideren oportunes. De no presentar-se estes, es considerarà
definitivament aprovat i es publicarà resumit per Capítols en el citat BOP”.
Per l'Alcaldia-Presidència es concedeix la paraula als Srs. portaveus
dels grups polítics municipals per a debatre i manifestar de forma individual
cadascuna de les inversions que formen la modificació de crèdits amb el resultat
següent:
IFS 17/2019 Adquisició parcel·la situada en C/ San Nicolás, 21
destinada a zona verda i viari, aprovada per vint-i-un vots a favor dels grups polítics
municipals Compromís per Torrent, Ciudadanos Torrent, Popular i Socialista, dos
vots en contra del grup municipal polítics Vox.
IFS 18/2019 Adquisició de immoble catalogat Palacete Neonazari
“Chalet familia Giner Cortina” situado en Partida Alter, aprovada per dotze vots a
favor dels grups polítics municipals Compromís per Torrent i Socialista, dos vots en
contra del grups polític municipal Vox, i nou abstencions dels grups polítics municipal
Ciudadanos Torrent i Popular.
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unanimitat.

IFS 20/2019 Reposició y adaptació de parques infantils, aprovada per

IFS 21/2019 Adquisició “chalecos antibales” destinats a la PLT,
aprovada per unanimitat.
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IFS 19/2019 Millores en la instal·lació campo de futbol San Gregorio,
aprovada per unanimitat.

IFS 22/2019 Adequació instal·lacions PLT, aprovada per unanimitat.
IFS 23/2019 Projecte de implantació de l’administració electrònica en
l’àrea de gestió de ingressos de l’Ajuntament de Torrent, aprovada per unanimitat.
IFS 24/2019 Societat de la informació, aprovada per unanimitat.
unanimitat.

IFS 25/2019 Adquisició vehicle PLT destinat a SEPROA, aprovada per

De conformitat amb el dictamen emés per la Comissió Informativa núm.
1, el Ple, en votació ordinària i per catorze vots a favor dels grups polítics municipals
Compromís per Torrent, Ciudadanos Torrent i Socialista, dos vots en contra del grup
polític municipal Vox, set abstencions del grup polític municipal Popular, ACORDA,
aprovar la proposta anterior.
9.- 11743/2019. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT EN LA
MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT DE
TRESORERIA NÚM. MC 86/2019/SC/04.
Es dóna compte de la proposta del Sr. Andrés Campos Casado, regidor
delegat de l’Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia, que literalment diu:
“Aprovat per la Junta de Govern Local, en data 19/07/2019, el projecte
de modificació pressupostària nº 86/2019/SC/04 en la modalitat de suplement de
crèdit finançat amb romanent de tresoreria, acompanyat de la documentació
preceptiva, gestionat per l'Oficina Pressupostaria i informat per Intervenció, 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.
mateix.

Atés que no s’han presentat, per part dels grups municipals esmenes al

Per tot l’exposat i previ
dictamen de la comissió Informativa
d’Economia, Hisenda, Personal, Modernització i Ocupació; PROPOSTA
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PRIMER.- Aprovar inicialment l'Expedient de Modificació de crèdits
núm. 86/2019/SC/04, d'acord al detall següent:

C.Ope.

S/C

Prog.

Econòm.

R.F.

020

SUPLEMENT

3420

48113

5

Import
RTGG 53.974,45€

Text Explicatiu
ROMANENT FEM OPA

Finançament:
En quant al finançament de l'expedient, la mateixa es realitza a càrrec
de: romanent de tresoreria.
SEGON.- Exposar al públic, en el BOP per un termini de quinze dies
hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar les
reclamacions que consideren oportunes. De no presentar-se estes, es considerarà
definitivament aprovat i es publicarà resumit per Capítols en el citat BOP”.
De conformitat amb el dictamen emés per la Comissió Informativa núm.
1, el Ple, en votació ordinària i per 15 vots a favor dels grup polítics municipals Vox,
Ciudadanos Torrent i Socialista i huit abstencions dels grups polítics municipals
Compromís per Torrent i Popular, ACORDA, aprovar la proposta anterior.
10.- 11574/2019/GEN. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT EN LA
MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT DE
TRESORERIA NÚM. MC 82/2019/SC/03.
Es dóna compte de la proposta del Sr. Andrés Campos Casado, regidor
delegat de l’Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia, que es transcriu a continuació:
“Aprovat per la Junta de Govern Local, en data 19/07/2019, el projecte
de modificació pressupostària nº 82/2019/SC/03 en la modalitat de suplement de
crèdit finançat amb romanent de tresoreria, acompanyat de la documentació
preceptiva, gestionat per l'Oficina Pressupostaria i informat per Intervenció, 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.
mateix.

Atés que no s’han presentat, per part dels grups municipals esmenes al

Per tot l’exposat i previ dictamen de la comissió Informativa
d’Economia, Hisenda, Personal, Modernització i Ocupació; PROPOSTA
PRIMER.- Aprovar inicialment l'Expedient de Modificació de crèdits
núm. 82/2019/SC/03, d'acord al detall següent:
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C.Ope.

S/C

Prog.

Econòm.

R.F.

Import

020

SUPLEMENT

0110

91302

5

RTGG

020

SUPLEMENT

0110

91301

5

RTGG 834.281,28 €

194.000 €

Text Explicatiu
Amortització préstec caixa rural
Amortització anticipada préstec
caixa popular
TOTAL 1.028.281,28 €
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MC 3/2019 PLENARI SUPLEMENTS

Finançament:
En quant al finançament de l'expedient, la mateixa es realitza a càrrec
de: romanent de tresoreria.
SEGON.- Exposar al públic, en el BOP per un termini de quinze dies
hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar les
reclamacions que consideren oportunes. De no presentar-se estes, es considerarà
definitivament aprovat i es publicarà resumit per Capítols en el citat BOP”.
De conformitat amb el dictamen emés per la Comissió Informativa núm.
1, el Ple, en votació ordinària i per tretze vots a favor dels grups polítics municipals
Vox i Socialista i deu abstencions dels grups polítics municipals Compromís per
Torrent, Ciudadanos Torrent i Popular, ACORDA, aprovar la proposta anterior.
11.- 17917/2019/GEN. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA PLANTILLA DE
PERSONAL PER APLICACIÓ DE LA LLEI 17/2017, DE 13 DE DESEMBRE DE LA
GENERALITAT, DE COORDINACIÓ DE POLICIES LOCALS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA.
Es dóna compte de la proposta del Sr. Andrés Campos Casado, regidor
delegat de l’Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia, que literalment diu:
“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-lo són la
plantilla de personal, l'ordenació dels llocs de treball i l'organització dels recursos
humans en l'Administració local.
La Junta de Govern Local de 23/12/2016 que aprovava l'oferta
d'ocupació pública per a aquest exercici va incloure, 6 places d'oficial de la policia
local que serien cobertes, 5 pel procediment de promoció interna i 1 pel de mobilitat.
Aprovades la bases per a la convocatòria per Acord de la Junta de Govern Local de
20/12/2017, no es van arribar a convocar puix que la Llei 17/2017, de 13 de
desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat
Valenciana, que entrava en vigor el 4 de gener de 2018, modificava substancialment
alguns dels aspectes arreplegats tant en l'oferta com en les bases, principalment el
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fet que les places d'oficial passen a tenir el grup de reserva B, en lloc del grup de
reserva C, subgrup C1 de l'anterior normativa i una publicació tardana de la
convocatòria haguera pogut no ser ajustada a dret amb els problemes que això
haguera pogut ocasionar.
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La citada Llei 17/2017, de coordinació de policies locals de la
Comunitat Valenciana, deroga expressament la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de policies
locals i de coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana i modifica
l'estructura jeràrquica dels cossos de la policia local respecte de la normativa
anterior disposant, en el seu article 37, pel que fa a les escales, categories i grups de
classificació professional de les policies locals, que l'escala superior la componen les
categories de comissari o comissari principal, grup A, subgrup A1 i la de comissari o
comissària, grup A, subgrup A1; i l'escala executiva la integra la categoria d'oficial,
grup B.
La mateixa Llei, en la seua disposició addicional primera determina que
les categories existents en l'escala superior dels cossos de la policia local fins a
l'entrada en vigor de la Llei, s'equipararan a les que es fixen en la mateixa amb la
correspondència d'intendent general amb la de comissari o comissària principal i
intendent principal amb la de comissari o comissària.
Igualment, la disposició transitòria novena respecte a la reclassificació
d'escales determina que aquells oficials de la policia local que a l'entrada en vigor de
la llei, no estiguen en possessió de la titulació acadèmica requerida en l'article
37.2.c) de la Llei –tècnic superior o equivalent-, passaran a ser declarats amb plaça
a extingir fins que s'acredite la possessió d'aquesta, si bé ostentarà la denominació
d'oficial, comptarà amb igual rang jeràrquic i exercirà les mateixes funcions
operatives que el personal integrat en l'escala executiva.
En aplicació de la citada Llei procedeix el canvi de denominació de les
places i dels llocs de l'escala superior i, per un altre, la reclassificació dels llocs de
l'escala executiva, la qual cosa suposa la modificació de les places i dels llocs de
treball d'oficial per canvi del grup actual C1 pel B, reclassificació que imposa la Llei.
La Resolució de 21 de març de 2018 (BOE de 4 d'abril), de la
Secretaria General de Coordinació Territorial, per la qual es publica l'Acord de la
Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat Generalitat en
relació amb la Llei 17/2017, acorda iniciar negociacions per a resoldre les
discrepàncies manifestades en relació amb determinats articles d'aquesta, entre ells
les disposicions transitòries novena i onzena i la disposició addicional cinquena; que
es refereixen tant a la regulació de la reclassificació de les places d'oficial al grup B,
com a l'equivalència dels títols per a accedir als llocs de l'escala executiva amb la
categoria d'oficial, grup B, havent-se iniciat la tramitació del present expedient,
malgrat no haver-se pronunciat sobre l'assumpte la citada Comissió Bilateral, donant
trasllat del mateix a tots aquells funcionaris titulars dels llocs o que els exercien amb
caràcter accidental o per millora d'ocupació a l'efecte de que en el termini de deu
dies formularen les al·legacions que estimaren oportunes en relació amb l'expedient i
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aportaren la documentació necessària per a la reclassificació de la plaça i del lloc, o
per a l'acompliment amb caràcter provisional d'aquest, havent aportat aquells que
l'han considerat oportú les al·legacions i la documentació que han considerat
pertinent.
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Per Resolució de 28 de novembre de 2018, de la Secretaria General de
Coordinació Territorial, per la qual es publica l'Acord de la Comissió bilateral de
Cooperació de l'Administració General de l'Estat-Generalitat en relació amb la Llei
17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de
la Comunitat Valenciana (BOE de 19 de desembre de 2018, que en relació amb
l'assumpte que es refereix a la classificació dels llocs diu:
-“…m) En relació amb les discrepàncies manifestades en relació amb la
disposició addicional cinquena i la disposició transitòria onzena de la Llei 17/2017,
de 13 de desembre, totes dues parts convenen que el Govern de la Comunitat
Valenciana realitzarà les adaptacions normatives necessàries a fi de garantir la plena
adequació del precepte a la legislació bàsica estatal d'aplicació, procedint, en
conseqüència, a la supressió de la disposició addicional cinquena i a la modificació
de la disposició transitòria onzena al següent text: «en les convocatòries per a
l'accés a les diverses escales pel sistema de promoció interna es podrà establir que
la possessió d'una qualificació de les establides en el marc espanyol de
qualificacions per a l'educació superior que siga de nivell superior a la requerida en
el cas específic, habilita per a participar en aquesta».
n) En relació amb les discrepàncies manifestades sobre la disposició
transitòria novena de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, totes dues parts convenen
que el Govern de la Comunitat Valenciana realitzarà les adaptacions normatives
necessàries a fi de garantir la plena adequació del precepte a la legislació bàsica
estatal d'aplicació, acordant, la modificació de la disposició transitòria novena al
següent text:
«1. El personal funcionari de carrera que a l'entrada en vigor de la
present llei ocupe places corresponents a l'escala executiva i posseïsca la titulació
acadèmica requerida en l'article 37.2.c) d'aquesta llei, quedarà integrat en la mateixa
atesos els requisits establits amb caràcter bàsic per a la promoció interna.
2. El personal que no posseïsca la titulació acadèmica esmentada en
l'apartat anterior, quedarà en situació «a extingir» en el grup C, subgrup C1, fins que
acredite la possessió la mateixa, moment a partir del qual s'integrarà de conformitat
en l'apartat 1 en l'escala executiva, sent-li computat el temps transcorregut a l'efecte
d'antiguitat en el nou subgrup. No obstant això ostentarà la denominació d'oficial,
comptarà amb igual rang jeràrquic i exercirà les mateixes funcions operatives que el
personal integrat en l'escala executiva.
Així mateix, el personal no integrat estarà habilitat per a participar en
els procediments de provisió i mobilitat dels llocs de treball reservats a l'escala en les
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mateixes condicions que el personal funcionari de carrera integrat, mantenint amb
caràcter general els mateixos drets i deures que el personal integrat.»
L'article 40 de la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals,
de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat (DOGV 8453 de
18 de desembre de 2018) suprimeix la Disposició Addicional Cinquena de la Llei
17/2017 i modifica la redacció de la Disposició Transitòria Onzena en el sentit abans
indicat per la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'EstatGeneralitat.
La Disposició Transitòria Novena, malgrat l'Acord arreplegat per la
Resolució de 28 de desembre de 2018 abans citat, no ha sigut modificada en cap
sentit, mantenint la seua redacció inicial, que diu que “Aquells oficials de Policia
Local que a l'entrada en vigor de la nova llei siguen classificats en la nova escala
executiva i no estiguen en possessió de la titulació de tècnic superior o titulació de
caràcter universitari superior passaran a ser declarats amb plaça a extingir fins que
canvie aquesta situació. No obstant això mantindran els drets consolidats i les
competències apropiades al càrrec”.
Considerant que és necessari modificar l'estructura de la plantilla de
policia, per aplicació del que es disposa en la Llei, d'una banda, i per la necessitat de
modificar les places d'oficial de la policia local a fi de convocar les places vacants
incloses en l'oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament de Torrent corresponent a
l'exercici 2016 i les successives, atès que l'article 70 del Text Refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d'octubre, determina un termini de tres anys per a l'execució de l'oferta d'ocupació
pública aprovada per la Junta de Govern Local de 23/12/2016.
Vist l'informe emès pel Servei de Personal amb caràcter previ a la
Resolució de la Comissió Bilateral i l'emès pel Secretari General del Ple de 5 de
març de 2019, emès aquest en qualitat de vèrtex de l'organització administrativa
respecte de l'Àrea de Personal conforme a l'acordat per la Junta de Govern Local de
28 de desembre de 2015 i 15 de maig de 2017, en el qual s'informe favorablement, i
respecte de la plantilla el següent: a) la modificació de la plantilla de personal
d'aquest Ajuntament amb la creació de l'Escala Executiva integrant-se en ella la
Categoria d'Oficial, reclassificant-se les places en el grup B de classificació
professional, i això per aplicació del que es disposa en l'article 37 de la Llei 17/2017;
b) indicant en aquesta reclassificació, com estableix la Disposició Transitòria Novena
d'aquesta Llei, el caràcter de “a extingir” en aquelles places que siguen exercides per
funcionaris (titulars) que no reunisquen el requisit de titulació exigit, i això fins que
canvie tal situació, podent barrarse les mateixes com reservades als grups de
titulació C1/B (plaça vinculada al lloc 1450); …
Vist l'informe emès per la Directora de l'Oficina Pressupostària i el del
Servei de Personal de quantificació de l'import corresponent a la modificació que
suposa l'expedient.
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Vist l'informe Intervenció sobre l'existència de consignació, i no obstant
l'informat respecte a l'increment de la massa salarial puix que en el citat informe
d'Intervenció no s'ha tingut en compte que el present expedient 17917/2018/GEN
suposa un increment salarial derivat de l'aplicació de la reclassificació dels llocs
d'Oficial de la Policia Local que exigeix la disposició transitòria novena de la Llei
17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de
la Comunitat Valenciana i, per tant, no ha de computar-se dins dels límits de
despeses de personal previstos en l'article 18.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 i l'article 3.Dos del Reial decret llei
24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de
retribucions en l'àmbit del sector públic, perquè aquests increments han d'entendre's
inclosos en l'apartat 7 dels citats articles que expressament determinen que “El que
es disposa en els apartats anteriors ha d'entendre's sense perjudici de les
adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resulten
imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, …”, i resulta evident que la
modificació quant al canvi de grup –del C1 al B- dels oficials de la policia local és una
adequació retributiva de caràcter singular i excepcional que deriva del contingut dels
llocs de treball reclassificats per una llei.
Vist que el citat expedient ha sigut objecte de negociació en el marc de
la Mesa de Negociació de Personal Funcionari celebrada el 24 de juliol del corrent.
Vist el projecte d'acord aprovat per la Junta de Govern Local en data
25/07/2019 i no havent-se presentat, en el termini establit, esmenes pels grups
polítics municipals.
Per tot això i en virtut de la potestat d'autoorganització de les entitats
locals reconeguda en l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de
Règim Local i d'acord amb el que s'estableix en l'article 127 de la mateixa Llei
7/1985, es proposa, al Ple de la Corporació, l'adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual de la Plantilla de
Personal en els termes que s'indiquen a continuació:
Modificació de les següents places:
a) Per aplicació del que es disposa en la Llei 17/2017, de la Generalitat,
de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, es modifica la
denominació de les següents places amb efectes del 4 de gener de 2018:
CODI DE PLANTILLA

DENOMINACIÓ ACTUAL

NOVA DENOMINACIÓ

321A10000

INTENDENT GENERAL

COMISSARI PRINCIPAL

321A10001

INTENDENT PRINCIPAL

COMISSARI

321A10003

INTENDENT PRINCIPAL

COMISSARI

b) Per aplicació del que es disposa en la Llei 17/2017, de la Generalitat,
en el que afecta al canvi a l'escala executiva i grup de reserva de les places d'oficial
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de policia local, es modifiquen, quant al grup, i amb efectes del 4 de gener de 2018,
les següents places:
PLAÇA

GRUP/SUBGRUP ACTUAL

NOU GRUP

321C1010001

OFICIAL

C/C1

B

321C1010003

OFICIAL

C/C1

B

321C1010004

OFICIAL

C/C1

B

321C1010005

OFICIAL

C/C1

B

321C1010006

OFICIAL

C/C1

B

321C1010007

OFICIAL

C/C1

B

321C1010008

OFICIAL

C/C1

B

321C1010009

OFICIAL

C/C1

C1 (a extinguir)*

321C1010010

OFICIAL

C/C1

B

321C1010011

OFICIAL

C/C1

B

321C1010012

OFICIAL

C/C1

B

321C1010013

OFICIAL

C/C1

B

321C1010014

OFICIAL

C/C1

B

321C1010015

OFICIAL

C/C1

B

321C1010016

OFICIAL

C/C1

B

321C1010017

OFICIAL

C/C1

B

321C1010018

OFICIAL

C/C1

B

321C1010019

OFICIAL

C/C1

B

321C1010020

OFICIAL

C/C1

B

-(*1) De conformitat amb el que es disposa en la disposició transitòria novena de la
Llei 17/2017, la situació de “a extingir” es mantindrà fins que canvie aquesta situació.

La titulació d'accés per a aquestes places serà la de Tècnic superior o
equivalent (article 37.2 de la Llei 17/2017, de 13 de desembre de la Generalitat, de
Coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana). D'acord amb el que es
disposa en la disposició transitòria Onzena de la Llei 17/2017, en la redacció donada
per la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa,
financera i d'organització de la Generalitat), habilitarà per a participar en les
convocatòries per a l'accés a aquestes places pel sistema de promoció interna la
possessió d'una qualificació de les establides en el marc espanyol de qualificacions
per a l'educació superior que siga de nivell superior a la de Tècnic Superior.
SEGON.- Exposar al públic durant el terme de 15 dies, per mitjà
d'anunci 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 112.3 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l'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 terme d'exposició pública, entrant en
vigor una vegada es complisca el que disposa l'article 169.5 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 4 de març”.
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De conformitat amb el dictamen emés per la Comissió Informativa núm.
1, el Ple, en votació ordinària i per setze vots a favor dels grups polítics municipals
Vox, Compromís per Torrent, Ciudadanos Torrent i Socialista, i set abstencions del
grup polític municipal Popular, ACORDA, aprovar la proposta anterior.

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Identificador: BLRt Ji3i jgF/ p/Tp q2c4 nZEU DHo= (Válido indefinidamente)

Ple Extr. I Urgent 06/08/2019

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.
Vist i plau
L'ALCALDE,

LA SECRETÀRIA GENERAL
DEL PLE ACCTAL,

Firmado por :ISABELA PAULA RODRIGUEZ SICLUNA

Firmado digitalmente por :PATRICIA SAEZ OREA

Fecha firma :08/08/2019 10:16:08

08/08/2019 10:34:14

AC :ACCVCA-120

REGIDORA D'AREA
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