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SECRETARIA GENERAL DEL PLE
FS/cg

ALCALDE PRESIDENT :
JESÚS ROS PILES (P)
TINENTS I TINENTES / REGIDORS I
REGIDORES:
Tinents d'Alcaldia i Regidors
Inmaculada Amat Martínez (T)
Andrés Campos Casado(P)
Marina Olivares Hernández (T)
Jose Pascual Martínez Climent (T)
Patricia Sáez Orea (T)
Jose Antonio Castillejo Durán (T)
Asunción Ferrer San Pablo (T)
Francisco José Arnau Roig (T)
Esmeralda Torres Guillén (T)
José Daniel Iserte Carbó (T)
María Desamparados Folgado Tonda (P)
José Francisco Gozalvo LLácer (P)
Dolores Roch Cazorla (T)
Ignacio Carratalá Belloch (T)
Salvador Císcar Juan (T)
Arturo García Gil (T)
Ana María Penella B (T)usach
Adelina González Borrul (T)l
Raúl Claramonte Val (P)
Antonio Nebot Soriano(P)
Pau Alabajos Ferrer (P)
Mª Carmen Silla Mora (T)
Salvador Benlloch Pascual (T)
Antonio Jose Martínez Moreno (T)
INTERVENTORA MUNICIPAL:
Mª CARMEN APARISI APARISI (T)
DIRECTORA O. PRESSUPOSTÀRIA
ISABEL CERDÁ UREÑA (T)
SECRETARI GENERAL DEL PLE:
FERNANDO SALOM HERRERO (P)

Sessió Ordinària del Ple, del dia
02/04/2020.

De conformitat amb el que es
disposa per l'apartat 3 de l'article 46
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim
local, introduït per la Disposició Final
Segona del Real Decret Llei 11/2020,
de 31 de març, pel qual s'adopten
mesures urgents complementàries
en l'àmbit social i econòmic per a fer
front al COVID-19, es procedeix a la
celebració de la següent sessió
plenària en manera presencial (P) i
telemàtic (T)
A Torrent, a les 13.00, es van
reunir a porta tancada, en primera
convocatòria, a la Sala de Sessions de
la Casa Consistorial, presidida per
l’Excm. Sr. Alcalde President JESÚS
ROS PILES, els Il·lms. Srs. i Sres.
Tinents i Tinentes d’Alcalde i els Srs. i
Sres. Regidors i Regidores citats al
marge, amb l’assistència de la Sra.
Interventora General i el Sr. Secretari
General del Ple.
La Presidència obri i inicia la
sessió, passant a tractar-hi els
assumptes que figuren en l’ordre del dia
següent:
1. 215/2020/GEN - PROPOSTA
DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE
CELEBRACIÓ DE SESSIONS DE
L'AJUNTAMENT PLE PER MITJANS
ELECTRÒNICS
O
TELEMÀTICS
DURANT LA VIGÈNCIA D'ESTATS
EXCEPCIONALS VINCULATS A LA
CRISI SANITÀRIA DEL COVID-19.
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2. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
*Ordinària 05/03/2020
3. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
3.01. 12019/2019/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST
PLANTILLA DE L’EXERCICI 2020: APROVACIÓ INICIAL.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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GENERAL

I

3.02. 1802/2020/GEN - REGLAMENT REGULADOR DEL COMPLEMENT DE
PRODUCTIVITAT DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT.
3.03. 3958/2020/GEN - SOL·LICITUD BONIFICACIÓ DEL 50% EN L’ICIO, PER
A L’OBRA DE REHABILITACIÓ INTEGRAL QUE VA A REALITZAR EN
L’IMMOBLE UBICAT A LA PL. SANT ROC, 7, SOL·LICITADA PEL SR.
JOSÉ MIQUEL TORMO
3.04. 4166/2020/GEN - SOL·LICITUD BONIFICACIÓ DEL 50% EN L’ICIO, PER
A L’OBRA DE REHABILITACIÓ INTEGRAL QUE VA A REALITZAR EN
L’IMMOBLE UBICAT AL CARRER SANT PERE, 7, SOL·LICITADA PER LA
SRA. CARMEN TARAZONA CASAÑ
4. TRÀMIT EXTRAORDINARI.
4.01. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
4.01.01.5300/2020/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA
MODALITAT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB EL
ROMANENT DE TRESORERIA NÚM. MC/20/2020/CE/01.
5. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
5.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 29 DE
FEBRER FINS AL 27 DE MARÇ DE 2020, DEL NÚM. 1117 AL NÚM. 1586
INCLUSIVAMENT.
5.02. PRECS I PREGUNTES.
1. 215/2020/GEN - PROPOSTA DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE
CELEBRACIÓ DE SESSIONS DE L'AJUNTAMENT PLE PER MITJANS
ELECTRÒNICS O TELEMÀTICS DURANT LA VIGÈNCIA D'ESTATS
EXCEPCIONALS VINCULATS A LA CRISI SANITÀRIA DEL COVID-19.
continuació:

Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia que es transcriu a
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“El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, del Gobierno de España,
decreta el Estado de Alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, de acuerdo con lo previsto por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de
los estados de alarma, excepción y sitio, y ello por un plazo de 15 días naturales,
prorrogado por 15 días más por el Congreso de los Diputados en sesión del pasado
día 26.
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El art. 6 de la citada norma señala que cada Administración conservará
las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus
servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las
órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma.
Ante la situación en la que nos encontramos y respecto del
funcionamiento del Ayuntamiento pleno como órgano colegiado caben dos opciones.
La primera consiste en suspender la celebración de sus sesiones mientras dure el
estado de alarma decretado. La segunda, y más adecuada a criterio de esta
Alcaldía, es la de adaptar su funcionamiento a la nueva realidad tecnológica y social,
dada la gravedad sanitaria de la situación y de la limitación de la libertad de
circulación de las personas, garantizando así el adecuado funcionamiento del
gobierno local mediante la celebración telemática de sus sesiones, tanto en relación
con la teleasistencia como con la emisión del voto por medios telemáticos.
La regulación preexistente en esta materia se encuentra tanto en el art.
17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público –que
no resulta directamente aplicable a los órganos colegiados de gobierno de las
entidades locales en virtud de la Disposición Adicional Vigesimoprimera de la misma
norma- como en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 220/2014, de 12 de
diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración
Electrónica de la Comunitat Valenciana, aplicable a las entidades que integran la
Administración Local de la Comunitat Valenciana (art. 2.3)
El Título III del Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración del
Ayuntamiento de Torrent regula el funcionamiento del Ayuntamiento Pleno. Su art.
71 establece que las convocatorias de las sesiones podrán realizarse por medios
telemáticos o dispositivos móviles, mientras que los capítulos III y V del mismo
Título, dirigidos a regular las deliberaciones y las votaciones, no contienen
especificación alguna que impida la asistencia, deliberación y votación a distancia.
Por su parte, el art. 58 de la Ordenanza Municipal de Administración
Electrónica del Ayuntamiento de Torrent señala que los órganos unipersonales y
colegiados de este han de utilizar medios electrónicos para su funcionamiento.
Por ello, en ejercicio de la potestad de autoorganización reconocida en
el artículo 4.1,a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen
local, y teniendo en cuenta la nota informativa sobre la posibilidad de que los
órganos de gobierno locales puedan reunirse de manera telemática y adoptar
acuerdo durante el estado de alarma actual, emitida el 21 de marzo de 2020 por la
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Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local, del Ministerio de
Política Territorial y Función Pública; así como por la Dirección General de
Administración Local de la Generalitat Valenciana en el mismo sentido, se propone
al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
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Primero.- Habilitar durante la vigencia de estados excepcionales
vinculados a la crisis sanitaria del COVID-19, la celebración de sesiones del
Ayuntamiento Pleno por medios electrónicos o telemáticos tales como las
audioconferencias y videoconferencias, con los siguientes requisitos:
a) Que los miembros participantes se encuentren en territorio español.
b) Que quede acreditada la identidad de todos ellos, el contenido de
sus manifestaciones e intervenciones y el momento en que éstas se
producen.
c) Que se garantice la interactividad e intercomunicación entre los
miembros en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la
sesión.
d) Que se garantice el carácter público de las sesiones.
Segundo.- Trasladar el presente acuerdo a la Secretaría General del
Pleno y al Servicio de Modernización Tecnológica e Informática para que adopten las
medidas necesarias para la ejecución inmediata de este acuerdo.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los
Ayuntamiento Pleno, para su conocimiento y efectos oportunos”.

miembros del

El Ple, tenint en compte a més el que es disposa per l'apartat 3 de
l'article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
introduït per la Disposició Final Segona del Real Decret Llei 11/2020, de 31 de març,
pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic
per a fer front al COVID-19, respecte de la concurrència de la situació excepcional
en què ens trobem, de greu risc col·lectiu, en votació ordinària i per unanimitat dels
vint-i-dos regidors asistents, ACORDA, aprovar la proposta anterior.
2. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
S'aprova, per unanimitat dels vint-i-dos regidors assistents, l’acta de la
sessió ordinària celebrada el dia 5 de març de 2020.
S'incorporen a la sessió de manera presencial el regidor del grup polític
municipal Ciudadanos Sr. Antonio Nebot Soriano i de manera telemàtica el regidor
del grup polític municipal Sr. Antonio José Martínez Moreno.
Pel Sr. Alcalde es desitja donar compte de manera expressa, i el Ple
queda assabentat del Decret núm. 1583/2020 de liquidació del pressupost de 2019
de l’ajuntament de Torrent, així com dels seus organismes autònoms, i que es
transcriu a continuació:
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“Vista la documentació que obra en l'expedient de la liquidació del
pressupost de l'Ajuntament de Torrent, així com la dels seus Organismes Autònoms:
Fundació Esportiva Municipal, Consell Agrari Municipal i Junta Local Fallera de
Torrent.
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Vistos els estats que constituïxen la Liquidació de 2019, 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 27 de març de 2020 va ser emés informe de la
Intervenció General respecte a la liquidació de l’Ajuntament, així com informe sobre
l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de la regla de
despesa, del límit de deute, així com l'aplicació provisional i a compte de la
destinació del superàvit pressupostari.
Vist que amb data 26 de març de 2019 va a ser emés un informe de la
Intervenció Delegada respecte a la liquidació de l’Organisme Autònom Fundació
Esportiva Municipal.
Vist que amb data 2 de març de 2020 va a ser emés un informe de la
Intervenció respecte a la liquidació de l’Organisme Autònom Junta Local Fallera de
Torrent.
Vist que amb data 20 de març de 2020 va a ser emés informe de la
Intervenció respecte a la liquidació del l’Organisme Autònom Consell Agrari
Municipal.
Atenent que en data 14 de març de 2020, mitjançant Reial Decret
463/2020 es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de la crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19, en el seu DA tercera suspèn termes i interromp
els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.
Aquesta disposició en el seu apartat quart disposa que “Sense perjudici del que es
disposa en els apartats anteriors, des de l'entrada en vigor del present reial decret,
les entitats del sector públic podran acordar motivadament la continuació d'aquells
procediments administratius que vinguen referits a situacions estretament vinculades
als fets justificatius de l'estat d'alarma, o que siguen indispensable per a la protecció
de l'interès general o per al funcionament bàsic dels serveis”. Atenent el que es
disposa en aquesta DÓNA, és necessari procedir a aprovar la liquidació del
pressupost de 2019, atès que d'aquesta es deriven magnituds necessàries per a la
determinació del superàvit, magnitud que resulta imprescindible per a, si escau,
escometre actuacions indispensables per a la protecció de l'interès general.
Considerant que correspon al Sr. Alcalde President, i per delegació al
Tinent d’Alcalde, Delegat de l’Àrea d’Estratègia, Innovació i Economia de la
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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 virtut de tot
això adopte la següent RESOLUCIÓ:
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PRIMER. Considerar indispensable per a la protecció de l'interès
general l'aprovació de la liquidació de l'Ajuntament de Torrent i els seus organismes
autònoms dependents, atenent el que es disposa en l'RD 463/2020 (modificat pel RD
465/2020.
SEGON. Aprovar el estats de gastos i ingressos que formen la
Liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de Torrent del l’exercici 2019, junt
amb el dels seus organismes autònoms: Fundació Esportiva Municipal, Consell
Agrari Municipal i Junta Local Fallera de Torrent, en els termes en què va ser
formulada, els quals s’adjunten com a annex al present decret, i dels que resulten les
següents magnituds:
1. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL L’AJUNTAMENT DE TORRENT
RESULTAT PRESSUPOSTARI
CONCEPTES

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
c.- Actius financers
d. Passius financers
2. Total operacions financeres (c+d)
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI

DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS RECONEGUDES
NETS
NETES
60.657.360,88 47.521.008,51
565.034,03 10.888.313,14
61.222.394,91 58.409.321,65
122.463,53
70.857,70
4.575.832,20
122.463,53
4.646.689,90
61.344.858,44 63.056.011,55

AJUSTOS:
3.(+) Crédits gastats finançats amb romanent de tresorería per a despeses
generals
4.(+) Desviacions de finançament negatiu de l’exercici
5.(-) Desviacions de fi a ça e t positiu de l’exer i i
II. TOTAL AJUSTOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

AJUSTOS

13.136.352,37
-10.323.279,11
2.813.073,26
51.605,83
-4.575.832,20
-4.524.226,37
-1.711.153,11

5.616.361,50
5.468.730,93
1.310.345,84
9.774.746,59
8.063.593,48

ROMANENT DE TRESORERIA
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COMPONENTS

IMPORTS 2019

IMPORTS 2018

1. (+) Fons líquids

11.010.533,17

13.754.258,38

2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d’opera io s no pressupostàries

25.477.359,15

23.202.067,59

8.205.632,65
17.145.125,14
126.601,36

3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries

6.263.008,59
16.836.277,91
102.781,09
7.864.400,15

4.374.070,96
485.482,57
3.004.846,62

4. Partides pe de ts d’apli a ió
(-) o ra e ts realizats pe de ts d’apli a ió defi itiva
(+) pagaments realizats pe de ts d’apli a ió defi itiva
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)
II. Saldo de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (III-III)

5.786.384,04
2.168.152,11
482.896,02
3.135.335,91

-2.464.399,58
2.469.810,51
5.410,93

-2.167.690,31
2.175.537,96
7.847,65

26.159.092,59
11.585.680,98
4.422.742,99

29.002.251,62
10.939.463,68
6.709.356,88

10.150.668,62

11.353.431,06

2. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL O.A. FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL
RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES
a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
c.- Actius financers
d. Passius financers
2. Total operacions financeres (c+d)
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI

DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS RECONEGUDES
NETS
NETES
1.916.139,13
1.946.753,12
1.916.139,13
3.100,00
3.100,00
1.919.239,13

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

AJUSTOS

-30.613,99

1.946.753,12
700,00
42.298,45
42.998,45
1.989.751,57

AJUSTOS:
3.(+) Crédits gastats finançats amb romanent de tresorería per a despeses
generals
4.(+) Desviacions de finançament negatiu de l’exercici

-30.613,99
2.400,00
-42.298,45
-39.898,45
-70.512,44

53.974,45
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5.(-) Desviacions de fi a ça e t positiu de l’exer i i
II. TOTAL AJUSTOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

53.974,45
-16.537,99

ROMANENT DE TRESORERIA
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COMPONENTS

IMPORTS 2019

1. (+) Fons líquids

IMPORTS 2018

474.636,51

2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d’opera io s no pressupostàries

172.905,51

116.715,95

3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries

13.237,24
7.300,00
5.272,13
665,11

110.778,71
5.272,13
665,11
595.561,92

53.101,38
892,39
69.367,60

521.137,75
2.071,45
72.352,72

4. Partides pe de ts d’apli a ió
(-) o ra e ts realizats pe de ts d’apli a ió defi itiva
(+) paga e ts realizats pe de ts d’apli a ió defi itiva
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)
II. Saldo de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (III-III)

123.361,37

-7.556,40

-4.034,80

-11.765,86
2.511,07

58746,58
4.772,13

-14.276,93

53.974,45

940,00

3. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL O.A. CONSELL AGRARI MUNICIPAL
RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES
a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
c.- Actius financers
d. Passius financers

DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS RECONEGUDES
NETS
NETES
507.237,68
485.408,34
507.237,68
7.700,00

485.408,34
6.300,00

AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
21.829,34
21.829,34
1.400,00
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2. Total operacions financeres (c+d)
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI

7.700,00
514.937,68

6.300,00
491.708,34

1.400,00
23.229,34

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’exer i i
II. TOTAL AJUSTOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
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23.229,34

ROMANENT DE TRESORERIA
COMPONENTS

IMPORTS 2019

1. (+) Fons líquids

IMPORTS 2018

226.701,48

2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d’opera io s no pressupostàries

207.965,07

5.075,00
5.075,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries

8.963,60

8.381,53

8.963,60

4. Partides pe de ts d’apli a ió
(-) o ra e ts realizats pe de ts d’apli a ió defi itiva
(+) paga e ts realizats pe de ts d’apli a ió defi itiva
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)
II. Saldo de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (III-III)

8.381,53

222.812,88

199.583,54

222.812,88

199.583,54

4. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL O.A. JUNTA LOCAL FALLERA
RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES
a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres

DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS RECONEGUDES
NETS
NETES
244.071,00
229.534,28

AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
14.536,72
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1. Total operacions no financeres (a+b)
c.- Actius financers
d. Passius financers
2. Total operacions financeres (c+d)
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI

244.071,00

229.534,28

14.536,72

244.071,00

229.534,28

14.536,72

AJUSTOS:
3.(+) Crédits gastats finançats amb romanent de tresorería per a despeses
generals
4.(+) Desviacions de finançament negatiu de l’exercici
5.(-) Desviacions de fi a ça e t positiu de l’exer i i
II. TOTAL AJUSTOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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14.536,72

ROMANENT DE TRESORERIA
COMPONENTS

IMPORTS 2019

1. (+) Fons líquids

IMPORTS 2018

25.192,97

5.805,66

5.014,54

163,95

20.178,43

5.641,71

20.178,43

5.641,71

2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d’opera io s no pressupostàries
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries
4. Partides pe de ts d’apli a ió
(-) o ra e ts realizats pe de ts d’apli a ió definitiva
(+) paga e ts realizats pe de ts d’apli a ió defi itiva
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)
II. Saldo de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (III-III)

5.014,54

TERCER. 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
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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.
QUART. 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.
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CINQUÈ. 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”.
Sent les 13.39 hores, s’incorpora a la sessió el regidor del grup polític
municipal Popular Sr. José Gozalvo LLácer.
Pel Sr. Alcalde es procedeix a alterar l'ordre del dia portant a aquest
punt l'assumpte que figura en l'ordre del dia en tràmit extraordinari.
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.
4.01.01.5300/2020/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT
DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB EL ROMANENT DE
TRESORERIA NÚM. MC/20/2020/CE/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:
“La Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 30 de març de
2020, de conformitat amb el que establixen 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 aprovar el projecte de Crèdit Extraordinari
finançat amb romanent de tresoreria “Pla de Xoc CoVID-19” per import de 1.150.000
€.
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Resultant que en el termini concedit a l’efecte, el Grup Polític Municipal
Vox ha presentat en el Registre General del Ple una esmena al text del projecte
aprovat per la Junta de Govern Local.
Després de l’estudi i els informes tècnics adients.
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Considerant que concorre l'excepció regulada en la disposició
addicional tercera, apartat quart, del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, tota
vegada que el present procediment està directament vinculat als fets justificatius de
l'estat d'alarma i és indispensable per a la protecció tant dels serveis municipals com
l'interès general, ja que suposa l'habilitació de crèdit necessari per a la implantació
de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de
l'COVID-19.
Considerant l'estat d'alarma establert mitjançant Reial Decret 463/2020,
de 14 de març, i de conformitat amb l'art. 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
procedeix acordar l'aplicació de procediment d'urgència per a la tramitació del
present expedient, reduint a la meitat els diferents terminis establerts en el
procediment ordinari.
Elaborat l'expedient de modificació pressupostària núm. MC
20/2020/CE/01, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb RTGG,
acompanyat de la documentació preceptiva, en compliment del que preveu el article
177.6 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 del següent,
PROPOSTA:
PRIMER.- Desestimar l’esmena presentada pel Grup VOX i acordar la
continuïtat del present procediment administratiu, d'acord amb les consideracions
precedents.
SEGON.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits número
20/2020/CE/01 en la modalitat de Crèdits Extraordinaris finançats amb el Romanent
de Tresoreria per a despeses generals, aplicant el supòsit previst a l’article 177.6 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, sent el present acord
immediatament executiu, sense perjudici de les reclamacions que contra ells es
promogueren, amb el següent detall:
PLA DE XOC MUNICIPAL COVID-19 per import d'1.150.000,00 €
PROGRAMA/ECONÒMIC

4390- 47900
2310- 22799
2310- 48000

Transferències corrents 900.000,00 €
Despeses en bens corrents i serveis 150.000,00 €
Transferències corrientes100.000,00 €
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QUART.- Constituir una Comissió amb l’objecte de l’estudi de les
diferents alternatives de destí del crèdit extraordinari “Pla de Xoc COVID” i que
estarà integrada pes portaveus dels Grups Polítics Municipals i presidida per la
Regidora d’Hisenda.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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TERCER.- Declarar la urgència del present procediment administratiu,
reduint a la meitat els diferents terminis establits en el procediment ordinari.

QUINT.- Exposar al públic el dit acord durant el termini de 8 dies, a
l'efecte de que puga ser examinat pels interessats, els que podran efectuar en
l'esmentat termini, les al·legacions i reclamacions, les quals hauran de substanciarse dins dels huit dies següents a la presentació, entenent-se desestimades de no
notificar-se la seua resolució dins d’aquest termini. Transcorreguts huit dies des de
l'endemà a la interposició de la reclamació sense que haguera recaigut resolució
expressa s'entendrà desestimada la mateixa, i podrà interposar-se recurs
contenciós-administratiu en el termini de sis mesos, a comptar des de l'endemà al de
la desestimació presumpta, (art. 8, 45 i 46 de la Llei 29/1988).
Simultàniament publicar el anunci en l'espai WEB de l'Ajuntament.
SEXT.- Continuar amb la tramitació del procediment fins la seua
aprovació definitiva”.
El Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la
proposta anterior.
3.01. 12019/2019/GEN - PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL I PLANTILLA
DE L’EXERCICI 2020: APROVACIÓ INICIAL.
Es dóna compte de la proposta amb el contingut següent:
“La Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 30 de desembre
de 2019, 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 aprovar el projecte de Pressupost General de
2020.
Considerant que esta s'ha tramitat d'acord amb el que estableixen
l'article 117 i següents del Reglament esmentat.
Resultant que en el termini concedit a l'efecte, els Grups Polítics
Municipals Ciudadanos, Compromís per Torrent, Vox i Grup Popular han presentat
esmenes al text del projecte aprovat per la Junta de Govern Local.
Vistes l'esmenes presentades i després de l'estudi i els informes
tècnics adients.
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Vista l'esmena transaccional presentada pel Grup municipal socialista
en el Registre General del Ple amb l'objectiu d' aconseguir un text de conciliació
entre el projecte original i les esmenes presentades i els informes adients.
ESCRIT DE PRESENTACIÓ D'ESMENA TRANSACCIONAL PROJECTE DE
PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESENTAT PEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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De conformitat amb l'article 120 del Reglament Orgànic del Ple, el grup
municipal Socialista presenta, per mitjà d'un escrit dirigit a la Secretària del Ple i
signat pel seu portaveu, d'esmena de correcció transaccional del projecte del
Pressupost General 2020.
Estat de Despeses del Pressupost municipal
El Pressupost municipal ascendeix en l'Estat de Despeses a 59.044.000 €.
En l'Àrea 1 capítol 2
(1700.22799) Els crèdits inicials per import de 80.547,00 € s'incrementen en
214.490,00 € destinats a la creació de la brigada permanent del Vedat i al Pla Local
de Residus. (Segons petició del Grup Ciutadans en el tràmit d'esmenes)
(1532.21000) Dels crèdits inicialment previstos per al manteniment de la urbanització
per import de 700.000,00 € s'afecten per import de 200.000 € a la destinació en el
present Exercici pressupostari al Vedat. (Segons petició del Grup Ciutadans en el
tràmit d'esmenes)
Àrea 1 capítol 7
(1510.78000) Els crèdits inicials destinats a l'aprovació d'una subvenció destinada a
l'accessibilitat en immobles s'incrementen 20.000 €.(Segons petició del Grup
Ciutadans en el tràmit d'esmenes, sense perjudici que, com indica la Memòria,
durant l'Exercici puga incrementar-se la seua dotació)
L'Àrea 9 capítol 2 es redueix 18.000 € (9310.22799)
Aquesta reducció incrementa 18.000€ el crèdit inicial de 27.000 € del**OAM Junta
Local Fallera, capítol 7, per a ajudes a casals fallers per a adaptació a la normativa
perquè és l'import que es precisa per a completar la subvenció a tots els sol·licitants
que van obtenir la legalització municipal. (Segons petició del Grup Ciutadans en el
tràmit d'esmenes)
Àrea 3 Capítol 4
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(3410.41000) L'aportació municipal al OAM FDM s'incrementa per import de 150.000
€ amb destinació a una línia de subvencions destinades als clubs esportius de la
localitat. (Segons petició del Grup Ciutadans en el tràmit d'esmenes)
Àrea 4 Capítol 2
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(4310.22699) Es crea el programa Comerç i es consignen crèdits inicials per import
de 25.000 € destinats a accions comercials i Agència AFIC, a petició del mateix grup
municipal socialista.
(4390.22630) Els crèdits inicials previstos per a altres actuacions sectorials per
import de 5.000 € s'incrementen 65.000 € per a realitzar actuacions destinades a
millores en el Polígon Industrial. (Segons petició del Grup Ciutadans en el tràmit
d'esmenes)
Estat d'ingressos del Pressupost municipal
El Pressupost municipal ascendeix en l'Estat d'Ingressos a 59.044.000 €.
De la Generalitat Valenciana s'ha de preveure una subvenció que té un caràcter
estructural, en matèria d'accions de comerç i Agència AFIC. Aquesta subvenció se
sol·licita a l'inici de l'any però es resol a finals pel que no permet generar-la en el
pressupost. Aquest Exercici ja s'ha sol·licitat amb Pressupost prorrogat. Es ve
subvencionant el 70% de la despesa realitzada el que permet fer una previsió de
17.020 €. Per tant les previsions inicials són 0 i s'incrementaria el subconcepte 4508
amb aquesta quantitat.
En els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2020, tal com ha observat el
Grup PP en les seues esmenes es contempla la línia nominativa Subvenció
Transport Col·lectiu Urbà per a Torrent per import de 188.980 € que no s'han tingut
en compte per fer les previsions d'ingressos. Per tant les previsions inicials són 0 i
s'incrementaria el subconcepte 45100 amb aquesta quantitat.
D'altra banda la Diputació de València en el seu Pressupost aprovat per a 2020 i
sent Torrent un municipi de més de 50.000 habitants preveu un canvi en el
finançament concedit, incrementant la transferència del Fons incondicionat de
finançament als municipis, la qual cosa per a Torrent suposarà que, de 430.000 €
ascendisca a 730.000 € per a 2020 pel que les previsions inicials incloses en l'estat
d'ingressos en el subconcepte 46102 s'incrementarien 300.000 €.
Resum
L'import al fet que ascendeix la modificació del projecte és de 506.000 €, ascendint
el Pressupost municipal després de la seua aplicació a 59.550.000 €, tant en estat
d'ingressos com en el de despeses."
Vista l'esmena de correcció tècnica presentada pel Grupo municipal socialista en el
Registre General del Ple.
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"ESCRIT DE PRESENTACIÓ D'ESMENA TÈCNICA AL PROJECTE DE
PRESSUPOST GENERAL 2020 PRESENTAT PEL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA.
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De conformitat amb l'article 120 del Reglament Orgànic del Ple, el grup
municipal Socialista presenta, per mitjà d'un escrit dirigit a la Secretaria del Ple i
signat pel seu portaveu, d'esmena de correcció tècnica del projecte del Pressupost
General 2020.
Vista l'errata que s'ha observat al Pressupost Municipal en l'import
consignat per a la concessió de subvencions nominatives pel grup municipal VOX
TORRENT en existir un dèficit de 31.510 € per fer front a l'import de l'Annex de
subvencions nominatives de benestar Social del Projecte.
Atés que s'ha proposat, per part de la Intervenció General la
modificació de la base 38 (Bestretes de caixa Fixa) i l'addició d'una observació, així
com per part de la Directora de l'Oficina Pressupostària modificar les bases 6
(vinculacions jurídiques del capítol 6 i 7) i 11 (Crèdits ampliables) de les Bases
d'Execució del Pressupost, per tal de millorar l'execució del Pressupost i adaptar-se
millor a la gestió actual.
S'ha sol·licitat ambdues propostes tècniques a sengles departaments,
annexant-se les mateixes a continuació:
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ INTRODUÏDA PER
LA INTERVENCIÓ GENERAL
En les bases s'hauria d'incloure una nota en aquest sentit:
"·Qualsevol remissió continguda en aquestes bases referida a la
Intervenció municipal relativa a funcions de comptabilitat s'entendrà realitzada a
l'òrgan que siga responsable de portar aqueixes funcions".
Base 38. Bestretes de Caixa Fixa
Tindran la consideració de "bestretes de caixa fixa" les provisions de
fons de caràcter no pressupostari i permanent que, per a les atencions corrents de
caràcter periòdic o repetitiu.
Amb caràcter de bestretes de Caixa Fixa, es podran efectuar per
Decret d'Alcaldia provisions de fons, a favor dels Habilitats que propose el Tresorer,
per a atendre les despeses que es relacionen a continuació i que no siga possible la
remissió de les factures al Servei de Comptabilitat, sempre que tinguen caràcter
periòdic i repetitiu,
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Reparacions i conservació (material, manteniment i xicotetes
reparacions).
Material ordinari no inventariable (d'oficina i uns altres, premsa, etc)
Atencions protocol·làries i representatives.
Subministraments i comunicacions.
Publicacions en diaris oficials
Despeses jurídiques i contenciosos
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No obstant això la seua tramitació queda condicionada a la
impossibilitat de presentar la factura amb caràcter posterior a la realització de la
despesa, en virtut del principi del servei fet. En tot cas aquest tipus de provisions de
fons tenen un caràcter excepcional, que en cap cas es podran eludir els principis
de publicitat i concurrència que a aquest efecte s'estableixen en la normativa
contractual.
S'eleva a 4.500.-€ l'import de la quantia màxima individual al qual
poden ascendir les despeses amb caràcter general, a través de la modalitat del
sistema de bestretes de Caixa Fixa, sent l'import màxim anual de 30.000.- €.
El Regidor de l'Àrea de Gestió de Recursos i Modernització, a proposta
raonada del Tresorer, podrà autoritzar l'elevació d'aquest topall.
A mesura que les necessitats de tresoreria aconsellen la reposició de
fons, els habilitats rendiran comptes davant la Intervenció per a la seua fiscalització,
amb el vistiplau del Regidor de l'Àrea en la matèria.
Sense perjudici del que es preveu en el punt anterior, i amb referència
a la data final de l'exercici econòmic, els habilitats donaran compte al Tresorer de la
situació dels fons, lliurant fotocòpia de l'extracte del compte corrent, oberta en
l'entitat financera corresponent, degudament conciliada.
En iniciar-se l'exercici econòmic, la Intervenció procedirà a
comptabilitzar retencions de crèdit en el capítol 2 de Despeses de cadascuna de les
partides pressupostàries al càrrec de les quals hagen de córrer les despeses
finançades per les Caixes Fixes autoritzades. L'import de les retencions coincidirà
amb l'autoritzat per a cada Caixa Fixa, amb el límit màxim de 30.000.-€
Els fons estaran situats en un compte bancari de l'Ajuntament en la
qual estaran autoritzats els habilitats, en la qual no es podran efectuar altres
ingressos que els procedents de l'Ajuntament (per les provisions i reposicions de
fons).
Les eixides de fons s'efectuaran mitjançant taló, ordre de transferència
bancària o càrrecs en compte, i només es destinaran al pagament de les despeses
per a l'atenció de les quals es va concedir la bestreta de caixa fixa.
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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ INTRODUÏDA PER
LA DIRECTORA DE L'OFICINA PRESSUPOSTÀRIA
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Quant al procediment de gestió i comptabilització, s'observaran
instruccions que, a aquest efecte, determine la Intervenció Municipal.

La funcionària que subscriu, a fi de millorar la gestió dels crèdits del
Pressupost proposa una modificació puntual de la Base 6 i 11 de les d'Execució
vigents, incloent la seua tramitació en la del Pressupost General de 2020.
VINCULACIÓ JURÍDICA CAPÍTOL VI I VII
Motivació
Conforme dicten les Bases d'Execució del Pressupost incloses en
l'expedient de Pressupost General 2020 i en referència a la Base 6 Vinculacions
jurídiques que s'integra en el Capítol II CRÈDITS PRESSUPOSTARIS I
MODIFICACIONS DE CRÈDIT la vinculació jurídica en els capítols 6 (inversions
reals) i 7 (transferències de capital) és la més restrictiva de les possibles el que
afecta directament a la gestió pressupostària. Els crèdits inicials de les aplicacions,
en la seua gran majoria són 0 € o no estan oberts. Per tant, la necessitat de crèdit
durant l'Exercici requerirà la tramitació de modificacions mitjançant crèdits
extraordinaris.
Una altra dificultat afegida és que, al no entrar en vigor el Pressupost el
dia 1 de gener però sí amb efectes de l'1 de gener, l'execució de la despesa
d'aqueixos capítols presenta dificultats per a incorporar les operacions realitzades
als nous crèdits aprovats.
Això no afectaria els crèdits finançats amb ingressos afectats a través
de projectes de despesa perquè en aquest cas el tipus de vinculació utilitzat és
sempre Cod. 1 existint vinculació qualitativa i quantitativa, creant-se una pròpia
bossa de vinculació.
TÍTOL
I.NORMES
PRESSUPOSTÀRIES.

GENERALS,

CRÈDITS

I

MODIFICACIONS

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS.
CAPÍTOL II.- CRÈDITS PRESSUPOSTARIS I MODIFICACIONS DE CRÈDIT.
Base 6. Vinculacions jurídiques.
Transferències de capital (Capítol 7) i Inversions reals (Capítol 6), la
vinculació jurídica existent és a nivell de l'aplicació pressupostària, el crèdit de la
qual és limitatiu en si mateix.
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Transferències de capital (Capítol 7) i Inversions reals (Capítol 6), la
vinculació jurídica existent és a nivell de Política de despesa(2 dígits) i Capítol.
Base 11. Ampliació de crèdits
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Canvi proposat:

detallen:

Es consideraran aplicacions pressupostàries ampliables les que es

DESPESES: Les aplicacions de despeses que seran ampliades són les
dels programes corresponents al capítol I (Despeses de personal) i capítol IV
(Transferències corrents).
D'altra banda les del Capítol 8 (830000, 831000) préstecs al personal a
c/p i ll/t.
L'aplicació pressupostària, 1550, 22744. Execució subsidiària
L'aplicació pressupostària 9340.22708. Serveis de recaptació a favor
de l'entitat.
INGRESSOS: Els conceptes afectats que es consideren ampliables
són els següents:
42100 PAMER
42101 SUB ZRD
45050 TFIL
45051 OPEA
45052 EMCORP
45053 ESCOLA TALLER
45054 ECORJV
45055 PCPI/*FSE
45056 AEDL
45057 SUB TALLERS D'OCUPACIÓ
45080 ACOLLIMENT FAMILIAR
45082 RENDA GARANTIDA CIUTADANA
399.10 INGRESSOS EXECUCIÓ SUBSIDARIA.
Modificació proposada:
DESPESES:
1510-22744 Execució subsidiària Urbanisme
1532-22744 Execució subsidiària Brigada obres
2210-83100 Bestreta reintegrable a llarg termini
2210-83000 Bestreta reintegrable a curt termini
3420-21301 Explotació Piscina "La Cotxera"
INGRESSOS:
83100 Bestreta reintegrable a llarg termini
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83000 Bestreta reintegrable a curt termini
39910 Ingressos per execucions subsidiàries
34121 Explotació Piscina "La Cotxera"
Per tot allò, és presenta esmena tècnica de modificació del Pressupost
amb els canvis que a continuació és relacionen per a la seua aprovació a la
Comissió informativa que es cèlebre:
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Identificador: zb2o rEWP qtJA kMDS p7kp eOL/ BqE= (Válido indefinidamente)
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1er. Increment dels crèdits destinats a subvencions nominatives de
Benestar Social per import de 31.510 € a l'aplicació 2310.48032.
2on. Modificar les Bases d'Execució del Pressupost que s'inclouen en
l'expedient de Pressupost General introduint les modificacions proposades per
l'equip tècnic a fi d'esmenar i adaptar-les a la gestió actual aquesta norma."
ACORD:

En virtut del que s'ha exposat, es proposa que el Ple adopte el següent

PRIMER. Estimar l'esmena transaccional presentada pel Sr. Portaveu
del Grup Polític Municipal Socialista.
SEGON: Estimar la esmena de correcció tècnica presentada pel Sr.
Portaveu del Grup Polític Municipal Socialista.
TERCER. Desestimar la resta d'esmenes presentades i aprovar, amb
caràcter provisional, el Pressupost General i consolidat de la corporació, Organismes
autònoms amb personalitat diferenciada i Empreses municipals participades 100%
per a l'exercici 2020 i els annexes del Consorci Esport Horta, Xarxa Joves Net i
Aigües de L'Horta, amb el següent detall:
AJUNTAMENT
INGRESSOS
DESPESES

59.550.000,00
59.550..000,00

ORGANISMES AUTÓNOMS ANIVELLATS INGRESSOS I DESPESES
FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL
CONSELL AGRARI
JUNTA LOCAL FALLERA

2.251.437,36
526.966,50
303.000,00

ESTAT D' INGRESSOS I DESPESES DE LES EMPRESES MUNICIPALS
NOUS ESPAIS TORRENT
IDEAT
RETOSA

3.166.479,45/3.111.040,53
894.113,23
568.000,00

DEDUCCIONS (Art. 115 y ss RD 500/1990)
6.443.418,19
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PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT D' INGRESSOS
60.812.978,35
PRESSUPOS GENERAL CONSOLIDAT DE DESPESES
60.757.539,44

QUART. Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost.
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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QUINT. Aprovar inicialment la Plantilla de Personal amb el contingut del
document que figura com en l'annex, que serà diligenciat pel secretari general del
Ple.
SISÉ. Exposar al públic l’acord d’aprovació del Pressupost General i
Plantilla del exercici 2020, durant el termini de 15 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 els articles 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 i 112.3 de la Llei
7/1985. De 2 d’abril, Reguladora de les Bases de règim Local. Simultàniament
publicar el anunci en l'espai WEB de l'Ajuntament. 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. En cas contrari s'adoptarà pel Ple
l'acord definitiu que procedisca.
SISÈ. Publicar l'acord definitiu o provisional elevat a tal categoria, i
resumit por capítols, en el Butlletí Oficial de la Província”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
1, el Ple, en votació ordinària i per tretze vots a favor dels grups polítics municipals
Ciudadanos i Socialista, i dotze vots en contra dels grups polítics municipals Vox,
Compromís per Torrent i Popular, ACORDA aprovar inicialment el pressupost
general i plantilla de l’exercici 2020.
3.02. 1802/2020/GEN - REGLAMENT REGULADOR DEL COMPLEMENT DE
PRODUCTIVITAT DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT.
L’Alcaldia, a proposta dels grups polítics municipals, ACORDA deixar
l'assumpte sobre la taula.
3.03. 3958/2020/GEN - SOL·LICITUD BONIFICACIÓ DEL 50% EN L’ICIO, PER A
L’OBRA DE REHABILITACIÓ INTEGRAL QUE VA A REALITZAR EN L’IMMOBLE
UBICAT A LA PL. SANT ROC, 7, SOL·LICITADA PEL SR. JOSÉ MIQUEL
TORMO.
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Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres
Guillén regidora delegada d’Hisenda, que copiada literalment diu:

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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“1r. Vista la sol·licitud presentada en data 28/02/2020 (Registre
d'entrada núm. 2020006657) pel Sr. José Miquel Tormo amb DNI. núm. 52741987C,
de bonificació del 50% en la quota de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres per ser declarada obra d'especial interés, per a l'obra d'ampliació de la vivenda
existent entremitjaneres ubicada a la Plaça Sant Roc, núm. 7 (Referència cadastral
8488917YJ1688N0001EB).
Vist que per Decret d'Alcaldia núm. 399/2020, de 30 de gener s'ha
concedit llicència d'obres per a l'ampliació d'aquest immoble.
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 dita bonificació la tenim regulada en la nostra ordenança fiscal en
l'article 5.2.c), el qual estableix un 50% de bonificació de la quota de aquelles
construccions, instal·lacions o obres realitzades dins de l'àmbit del pla especial de
protecció i reforma interior del centre històric de Torrent, quan, en virtut de l'article
62.1 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de Patrimoni Cultural Valencià, el promotor haja
d'aportar un estudi previ, subscrit per tècnic competent, sobre els efectes que les
obres preteses puguen causar en les restes arqueològiques o paleontològics.
3r. Vist l'informe emès per la Cap de la Unitat Tècnica de Llicències
segons el qual "La parcel·la de referència es troba en la ZONA CENTRE (Subzona
1-A) en l'Àrea proposada del Nucli Històric Tradicional – Bé de Rellevància Local
(NHTBRL), segons l'article 4.1 de la Llei 9/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, de
modificació de la Llei 4/1998, del Patrimoni Cultural Valencià, per tant la Zona Centre
del PGOU, són BRL per ministeri directe de la llei."
4t. Vist que l'import pendent de la liquidació a practicar seria de
1.028,53€. Si s'aplica, en el seu cas, la bonificació sol·licitada i susceptible de ser
concedida l'import ascenderia a 514,27€.
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Per tant, tenint en compte els fonaments aportats i vist que es
complixen els requisits previstos a l'article 5.2.c) de l'ordenança fiscal reguladora del
impost sobre construccions, instal·lacions i obres, atès que esta bonificació té
caràcter rogat, que l'interessat aporta la documentació justificativa i que li correspon
al Ple de la corporació resoldre la declaració d'interés especial per concòrrer
circumstàncies culturals o històric-artístiques, pel vot favorable de la majoria simple
dels seus membres, és pel que s'efectua la següent, PROPOSTA D'ACORD:
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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Primer.- Estimar, basant-se en les consideracions exposades
anteriorment, la sol·licitud formulada pel Sr. José Miquel Tormo amb DNI. núm.
52741987C, de bonificació del 50% en la quota de l'Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres per ser declarada obra d'especial interés, per a l'obra
d'ampliació de la vivenda existent entremitjaneres ubicada a la Plaça Sant Roc, núm.
7 (Referència cadastral 8488917YJ1688N0001EB).
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 unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta
anterior.
3.05. 4166/2020/GEN - SOL·LICITUD BONIFICACIÓ DEL 50% EN L’ICIO, PER A
L’OBRA DE REHABILITACIÓ INTEGRAL QUE VA A REALITZAR EN L’IMMOBLE
UBICAT AL CARRER SANT PERE, 7, SOL·LICITADA PER LA SRA. CARMEN
TARAZONA CASAÑ.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres
Guillén regidora delegada d’Hisenda, que copiada literalment diu:
“1r. Vista la sol·licitud presentada en data 03/03/2020 (Registre
d'entrada núm. 2020006995) per la Sra. Carmen Tarazona Casañ amb DNI. núm.
73732744B, de bonificació del 50% en la quota de l'Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres per ser declarada obra d'especial interés, per a l'obra de
reforma i modificació de la vivenda ubicada al Carrer Sant Pere Màrtir, núm. 7
(Referència cadastral 7987716YJ1678N0001BH).
Vist que per Decret d'Alcaldia núm. 678/2020, de 14 de febrer s'ha
concedit llicència d'obres per a la realització d'aquestes obres.
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:
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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".
Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/
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La dita bonificació la tenim regulada en la nostra ordenança fiscal en
l'article 5.2.c), el qual estableix un 50% de bonificació de la quota de aquelles
construccions, instal·lacions o obres realitzades dins de l'àmbit del pla especial de
protecció i reforma interior del centre històric de Torrent, quan, en virtut de l'article
62.1 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de Patrimoni Cultural Valencià, el promotor haja
d'aportar un estudi previ, subscrit per tècnic competent, sobre els efectes que les
obres preteses puguen causar en les restes arqueològiques o paleontològics.
3r. Vist l'informe emès per la Cap de la Unitat Tècnica de Llicències
segons el qual "La parcel·la de referència es troba en la ZONA CENTRE (Subzona
1-A) en l'Àrea proposada del Nucli Històric Tradicional – Bé de Rellevància Local
(NHTBRL), segons l'article 4.1 de la Llei 9/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, de
modificació de la Llei 4/1998, del Patrimoni Cultural Valencià, per tant la Zona Centre
del PGOU, són BRL per ministeri directe de la llei."
4t. Vist que l'import pendent de la liquidació a practicar seria de
1.455,32€. Si s'aplica, en el seu cas, la bonificació sol·licitada i susceptible de ser
concedida l'import ascenderia a 727,66€.
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.c) de l'ordenança fiscal reguladora del impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, atès que esta bonificació té caràcter rogat, que
l'interessat aporta la documentació justificativa i que li correspon al Ple de la
corporació resoldre la declaració d'interés especial per concòrrer circumstàncies
culturals o històric-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 la Sra. Carmen Tarazona Casañ amb DNI.
núm. 73732744B, de bonificació del 50% en la quota de l'Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres per ser declarada obra d'especial interés, per a
l'obra de reforma i modificació de la vivenda ubicada al Carrer Sant Pere Màrtir, núm.
7 (Referència cadastral 7987716YJ1678N0001BH).
Segon.- Traslladar el present Acord a la interessada, així com als
departaments d'urbanisme i de Tributs no periòdics, als efectes oportuns”.
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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. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
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5.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 29 DE FEBRER
FINS AL 27 DE MARÇ DE 2020, DEL NÚM. 1117 AL NÚM. 1586
INCLUSIVAMENT.
Es dona compte i el Ple queda assabentat, dels decrets adoptats per
l'Alcaldia des del 29 de febrer fins al 27 de març, del número 1117 al número 1586,
ambdós inclusivament.
5.02. PRECS I PREGUNTES.
Es formulen els següents precs i preguntes durant la sessió:

I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 15.26 la
Presidència alça la sessió de la qual s'estén esta acta, autoritzada amb les firmes del
president i del secretari general del ple, la qual cosa certifique.
Vist i plau
L'ALCALDE,

EL SECRETARI GENERAL
DEL PLE,

Firmado por :FERNANDO SALOM HERRERO

Firmado digitalmente por :JUAN JESUS ROS PILES

Fecha firma :07/04/2020 12:24:55
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AC :ACCVCA-120
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