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Sessió Ordinària del Ple, del dia
04/06/2020.
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 telemàtica (T)
A Torrent, a les 13.06, 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 guardant un minut de silenci en
homenatge i reconeixement a la gent
morta en tot aquest procés, en els deu
dies de dol nacional que el govern ha
decretat .
Finalitzat, es passa tractar-hi els
assumptes que figuren en l’ordre del dia
següent:
1. APROVACIÓ DE LES ACTES
DE SESSIONS ANTERIORS.
*Ordinària 07/05/2020
*Extraordinària i Urgent 18/05/2020
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2. 8039/2020/GEN - DONAR COMPTE DELS ACORDS DE JUNTA DE GOVERN
LOCAL I DECRETS DE L’ALCALDIA SEGÜENTS:
2.01. ACORD JUNTA GOVERN LOCAL DE 04/05/2020. DECLARACIÓ
TRAMITACIÓ D’EMERGÈNCIA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT
DE
2.300
MÀSCARES
HIGIÈNIQUES
REUTILITZABLES I 11.600 MÀSCARES HIGIÈNIQUES REUTILITZABLES
INFANTILS, NO EPI, PER A FER FRONT A LA SITUACIÓ DERIVADA DE
COVID-19.
2.02. ACORD JUNTA GOVERN LOCAL DE 04/05/2020. DECLARACIÓ
TRAMITACIÓ D’EMERGÈNCIA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE “MENJAR A CASA” DIRIGIT A PERSONES MAJORS EN SITUACIÓ DE
CONFINAMENT DOMICILIARI PER A FER FRONT A LA SITUACIÓ
DERIVADA DE COVID-19.
2.03. DECRET NÚM. 1813/2020. DECLARACIÓ TRAMITACIÓ D’EMERGÈNCIA
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 54 MAMPARES
DE PROTECCIÓ DE CONTAGIS DE METACRILAT, PER A FER FRONT A
LA SITUACIÓ DERIVADA DEL COVID-19.
2.04. DECRET NÚM. 2003/2020. AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A
SOL·LICITAR EL FRACCIONAMENT DEL REBUT DE L’IMPOST SOBRE
BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA EN SIS MENSUALITATS.
3.

6822/2020/GEN - DONAR COMPTE DE L’INFORME D’EXECUCIÓ
TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST DEL PRIMER TRIMESTRE 2020.

4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
4.01. 5133/2020/GEN - RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.
RELACIÓ NÚM. 19/2020.
4.02. 7064/2020/GEN – MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE
L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE L’IMPOST SOBRE
INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
5.

COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME,
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT.

MEDI

AMBIENT,

5.01. 7222/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS PER A
PROMOURE LA MOBILITAT SOSTENIBLE A LA CIUTAT, AFAVORINT LA
POSSIBILITAT DE CAMINAR, LES CADIRES DE RODES I LA BICICLETA
COM MITJÀ DE TRANSPORT PREFERENT A TORRENT DURANT LA
SITUACIÓ DE DESESCALADA.
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5.02. 7370/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA
MILLORA DEL SERVEI TORRENTBICI.
5.03. 7687/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER
TORRENT PER A LA CREACIÓ D'UN PLA INTEGRAL MUNICIPAL DE
REGENERACIÓ DELS NOSTRES BARRIS.
5.04. 7686/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER
TORRENT DEMANANT SOLUCIONS PER A COMBATRE ELS
PROBLEMES DE TRANSPORT, TRÀNSIT I APARCAMENT A TORRENT I
CREACIÓ DE LA CIUTAT DEL TRANSPORT.
5.05. 7767/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ TÈCNICA
D'ACCESSIBILITAT A L'AJUNTAMENT DE TORRENT.
6. TRÀMIT EXTRAORDINARI.
6.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1 ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
6.01.01.

5567/2020/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA
MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB
ROMANENT DE TRESORERIA MC 23/2020/SC/01/

6.01.02.

6626/2020/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN
MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI MC 25/2020/CE/03.

6.01.03.

6300/2020/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA
MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB
ROMANENT DE TRESORERIA MC 26/2020/SC/02.

LA

6.01.04. 6706/2020/GEN – APROVACIÓ PAM COVID-19.
6.02. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT,
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT.
6.02.01.

18059/2019/GEN - ORDENANÇA REGULADORA DE LA
INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES TERRASSES DE
VETLLADORS D’HOSTALERIA: APROVACIÓ INICIAL.

6.03. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
6.03.01. 8621/2020/GEN - PROPOSTA DELS GRUP POLITICS MUNICIPALS
SOCIALISTA I CIUDADANOS PER A DESTINAR PART DE
L'ASSIGNACIÓ CORRESPONENT AL SEUS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS DELS MESOS DE JUNY, JULIOL I AGOST A
SUBVENCIONAR
A
ENTITATS
I
ASSOCIACIONS
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COL·LABORATIVES I SENSE ÀNIM DE LUCRE DE CARÀCTER
LOCAL.
6.03.02. 8261/2020/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS
PER TORRENT PEL 28 DE JUNY, DIA INTERNACIONAL DE
L’ORGULL LGTB+.
7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
7.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 2 FINS AL 29
DE MAIG DE 2020, DEL NÚM. 1781 AL NÚM. 2008 INCLUSIVAMENT.
7.02. PRECS I PREGUNTES.

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
S'aproven, per unanimitat, les actes de la sessió ordinària celebrada el
dia 7 de maig de 2020, i de la sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 18 de
maig de 2020.

2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I ACORDS DE JUNTA DE
GOVERN LOCAL SEGÜENTS.
2.01. 6385/2020.- ACORD JUNTA GOVERN LOCAL DE 04/05/2020. SERVICI DE
CONTRACTACIÓ I COMPRES. CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
2.300 MÀSCARES HIGIÈNIQUES REUTILITZABLES I 11.600 MÀSCARES
HIGIÈNIQUES
REUTILITZABLES
INFANTILS
PER
PROCEDIMENT
D’EMERGÈNCIA PER A ATENDRE NECESSITATS DERIVADES DEL COVID-19.
“Vist l'article 1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l'estat d'alarma amb la finalitat d'afrontar la situació d'emergència sanitària
provocada pel coronavirus COVID-19.
Vist l'apartat primer de l'article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de
març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del
COVID-19, que amb la finalitat de realitzar una gestió eficient de les actuacions que
puguen realitzar les Administracions Públiques en l'àmbit de la contractació, declara
que l'adopció de qualsevol tipus de mesura directa o indirecta per part dels òrgans
de l'Administració General de l'Estat per a fer front al COVID-19 justificarà la
necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que es preveu en l'article
120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. (d'ara en avant
LCSP)
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Vist l'article 120 LCSP que regula la tramitació d'emergència, per a
aquells casos en els quals l'Administració haja d'actuar de manera immediata a
causa d'esdeveniments catastròfics, de situacions que suposen greu perill o de
necessitats que afecten la defensa nacional.
Sent voluntat d'aquesta Administració la intervenció, dins de l'àmbit de
les seues competències, per a l'atenció de les diferents necessitats que poden sorgir
com a conseqüència de fer front a la situació d'emergència sanitària provocada pel
coronavirus COVID-19, sent possible la realització, entre altres possibles actuacions,
de les recollides en l'article 1 del Reial decret llei 8/2020:
“a) Reforçar els serveis de proximitat de caràcter domiciliari per a
garantir les cures, el suport, la vinculació a l'entorn, la seguretat i l'alimentació,
especialment els dirigits a persones majors, amb discapacitat o en situació de
dependència, compensant així el tancament de menjadors, centres de dia, centres
ocupacionals i altres serveis similars, considerant el major risc que assumeixen
aquestes persones en cas de contagi. Aquests serveis comprenen l'ajuda a domicili
en totes les seues modalitats i qualsevol altre d'anàloga naturalesa que es preste en
el domicili de la persona usuària.
b) Incrementar i reforçar el funcionament dels dispositius de
teleassistència domiciliària de manera que incrementen el ritme de contactes de
verificació i la vigilància de la població beneficiària d'aquest servei.
c) Traslladar a l'àmbit domiciliari, quan siga considerat necessari, els
serveis de rehabilitació, teràpia ocupacional, serveis d'higiene, i uns altres similars,
considerant la suspensió d'atenció diürna en centres.
d) Reforçar els dispositius d'atenció a persones sense llar, amb el
personal i mitjans materials adequats, assegurant que tant elles com els qui les
atenen estiguen degudament protegides, i possibilitar l'ampliació, tant en el temps
d'estada com en intensitat, d'aquests.
e) Reforçar les plantilles de centres de Serveis Socials i centres
residencials en cas que siga necessari realitzar substitucions per prevenció, per
contagi o per prestació de nous serveis o sobrecàrrega de la plantilla.
f) Adquisició de mitjans de prevenció (EPI).
g) Ampliar la dotació de les partides destinades a garantir ingressos
suficients a les famílies, per a assegurar la cobertura de les seues necessitats
bàsiques, ja siguen aquestes d'urgència o d'inserció.
h) Reforçar, amb serveis i dispositius adequats, els serveis de respir a
persones cuidadores i les mesures de conciliació per a aquelles famílies
(especialment monomarentales i monoparentals) que compten amb baixos ingressos
i necessiten acudir al seu centre de treball o eixir del seu domicili per raons
justificades i/o urgents.
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i) Altres mesures que les Comunitats Autònomes, en col·laboració amb
els Serveis Socials de les entitats locals, consideren imprescindibles i urgents per a
atendre persones especialment vulnerables amb motiu d'aquesta crisi, i siguen
degudament justificades.”
Es considera que, en la mesura en què aqueixes prestacions no
puguen ser realitzades directament per aquesta Administració per no disposar de
béns o mitjans per a això, la immediatesa de la resposta que ha de donar-se, ateses
les excepcionals mesures d'aquesta crisi sanitària, pot impedir la confecció d'un
expedient de contractació d'acord amb el que es preveu en la LCSP per a la
satisfacció de la necessitat detectada, sent en aqueixos casos l'única via possible la
tramitació d'emergència.
D'acord amb el que preveu l'article 120.1 LCSP en el seu apartat a),
“L'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació,
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l'esdeveniment produït o
satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en
part, sense subjectar-se als requisits formals establits en la present Llei, fins i tot el
de l'existència de crèdit suficient. En cas que no existisca crèdit adequat i suficient,
una vegada adoptat l'acord, es procedirà a la seua dotació de conformitat amb el que
s'estableix en la Llei General Pressupostària.” D'altra banda, l'apartat segon de
l'article 120 determina que les restants prestacions que siguen necessàries per a
completar l'actuació escomesa per l'Administració i que no tinguen caràcter
d'emergència es contractaran conformement a la tramitació ordinària regulada en
aquesta Llei.
Vist el pressupost de data 24/04/2020.
Vist l’informe de fiscalització.
Vist tot el que s’exposa, en virtut de les competències delegades pel
Decret d’Alcaldia 1661/2020, de 14 d’abril, es proposa que la Junta de Govern Local,
en execució de les competències que li són pròpies, adopte el següent ACORD:
Primer: Declarar la tramitació emergència per a la contractació del
subministrament de 2.300 màscares higièniques reutilitzables i 11.600 màscares
higièniques reutilitzables infantils, no EPI, per a fer front a la situació derivada del
COVID-19, quedant, per això, justificada la necessitat d'actuar de manera immediata,
considerant-se com aquest com un supòsit de greu perill als efectes previstos en
l'article 120.1 LCSP.
Segon.- Ordenar la execució del present contracte.
Tercer.- Adjudicar a DISEÑOS MEDI SL amb CIF B97054175 el
subministrament de 2.300 màscares higièniques reutilitzables i 11.600 màscares
higièniques reutilitzables infantils.
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Quart.- L'import del contracte és de quinze mil nou-cents huitanta-cinc
euros (15.985,00.-€) exempts d'IVA de conformitat amb el pressupost de data,
24/04/2020.
Cinquè.- Notificar el present acord al contractista adjudicatari.
Sisè.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació.
Setè.- Comunicar el present acord a la Oficina pressupostaria, a la
unitat de Comptabilitat i a la Tresoreria Municipal perquè en prengueu coneixement i
efectes oportuns”.
2.02. 6398/2020.- ACORD JUNTA GOVERN LOCAL DE 04/05/2020. SERVICI DE
CONTRACTACIÓ I COMPRES. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE “MENJAR A
CASA” DIRIGIT A PERSONES MAJORS EN SITUACIÓ DE CONFINAMENT
DOMICILIARI PER PROCEDIMENT D’EMERGÈNCIA PER A ATENDRE
NECESSITATS DERIVADES DEL COVID-19.
“Vist l'article 1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l'estat d'alarma amb la finalitat d'afrontar la situació d'emergència sanitària
provocada pel coronavirus COVID-19.
Vist l'apartat primer de l'article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de
març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del
COVID-19, que amb la finalitat de realitzar una gestió eficient de les actuacions que
puguen realitzar les Administracions Públiques en l'àmbit de la contractació, declara
que l'adopció de qualsevol tipus de mesura directa o indirecta per part dels òrgans
de l'Administració General de l'Estat per a fer front al COVID-19 justificarà la
necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que es preveu en l'article
120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. (d'ara en avant
LCSP)
Vist l'article 120 LCSP que regula la tramitació d'emergència, per a
aquells casos en els quals l'Administració haja d'actuar de manera immediata a
causa d'esdeveniments catastròfics, de situacions que suposen greu perill o de
necessitats que afecten la defensa nacional.
Sent voluntat d'aquesta Administració la intervenció, dins de l'àmbit de
les seues competències, per a l'atenció de les diferents necessitats que poden sorgir
com a conseqüència de fer front a la situació d'emergència sanitària provocada pel
coronavirus COVID-19, sent possible la realització, entre altres possibles actuacions,
de les recollides en l'article 1 del Reial decret llei 8/2020:
“a) Reforçar els serveis de proximitat de caràcter domiciliari per a
garantir les cures, el suport, la vinculació a l'entorn, la seguretat i l'alimentació,
especialment els dirigits a persones majors, amb discapacitat o en situació de
dependència, compensant així el tancament de menjadors, centres de dia, centres
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ocupacionals i altres serveis similars, considerant el major risc que assumeixen
aquestes persones en cas de contagi. Aquests serveis comprenen l'ajuda a domicili
en totes les seues modalitats i qualsevol altre d'anàloga naturalesa que es preste en
el domicili de la persona usuària.
b) Incrementar i reforçar el funcionament dels dispositius de
teleassistència domiciliària de manera que incrementen el ritme de contactes de
verificació i la vigilància de la població beneficiària d'aquest servei.
c) Traslladar a l'àmbit domiciliari, quan siga considerat necessari, els
serveis de rehabilitació, teràpia ocupacional, serveis d'higiene, i uns altres similars,
considerant la suspensió d'atenció diürna en centres.
d) Reforçar els dispositius d'atenció a persones sense llar, amb el
personal i mitjans materials adequats, assegurant que tant elles com els qui les
atenen estiguen degudament protegides, i possibilitar l'ampliació, tant en el temps
d'estada com en intensitat, d'aquests.
e) Reforçar les plantilles de centres de Serveis Socials i centres
residencials en cas que siga necessari realitzar substitucions per prevenció, per
contagi o per prestació de nous serveis o sobrecàrrega de la plantilla.
f) Adquisició de mitjans de prevenció (EPI).
g) Ampliar la dotació de les partides destinades a garantir ingressos
suficients a les famílies, per a assegurar la cobertura de les seues necessitats
bàsiques, ja siguen aquestes d'urgència o d'inserció.
h) Reforçar, amb serveis i dispositius adequats, els serveis de respir a
persones cuidadores i les mesures de conciliació per a aquelles famílies
(especialment monomarentales i monoparentals) que compten amb baixos ingressos
i necessiten acudir al seu centre de treball o eixir del seu domicili per raons
justificades i/o urgents.
i) Altres mesures que les Comunitats Autònomes, en col·laboració amb
els Serveis Socials de les entitats locals, consideren imprescindibles i urgents per a
atendre persones especialment vulnerables amb motiu d'aquesta crisi, i siguen
degudament justificades”.
Es considera que, en la mesura en què aqueixes prestacions no
puguen ser realitzades directament per aquesta Administració per no disposar de
béns o mitjans per a això, la immediatesa de la resposta que ha de donar-se, ateses
les excepcionals mesures d'aquesta crisi sanitària, pot impedir la confecció d'un
expedient de contractació d'acord amb el que es preveu en la LCSP per a la
satisfacció de la necessitat detectada, sent en aqueixos casos l'única via possible la
tramitació d'emergència.
D'acord amb el que preveu l'article 120.1 LCSP en el seu apartat a),
“L'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació,
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podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l'esdeveniment produït o
satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en
part, sense subjectar-se als requisits formals establits en la present Llei, fins i tot el
de l'existència de crèdit suficient. En cas que no existisca crèdit adequat i suficient,
una vegada adoptat l'acord, es procedirà a la seua dotació de conformitat amb el que
s'estableix en la Llei General Pressupostària.” D'altra banda, l'apartat segon de
l'article 120 determina que les restants prestacions que siguen necessàries per a
completar l'actuació escomesa per l'Administració i que no tinguen caràcter
d'emergència es contractaran conformement a la tramitació ordinària regulada en
aquesta Llei.
Vist el pressupost de data 09/04/2020, tenint en compte que el cost del
menú és de 2,91 sense iva els dies laborables i de 4,91 sense iva els festius,
ascendeix a 103,3 € sense iva per usuari, per la qual cosa la quantia mensual
màxima per a 50 persones usuàries ascendeix a 5.165 € mes IVA (10%).
Vist l’informe de data 27/04/2020, de Concepción Montes Camañes,
Tècnic de Benestar Social.
Vista la proposta del Regidor de l’Àrea.
Vist tot el que s’exposa, en virtut de les competències delegades pel
Decret d’Alcaldia 1661/2020, de 14 d’abril, es proposa que la Junta de Govern Local,
en execució de les competències que li són pròpies, adopte el següent ACORD:
Primer: Declarar la tramitació emergència per a la contractació del
servei de “Menjar a casa” dirigit a persones majors en situació de confinament
domiciliari, per a fer front a la situació derivada del COVID-19, quedant, per això,
justificada la necessitat d'actuar de manera immediata, considerant-se com aquest
com un supòsit de greu perill als efectes previstos en l'article 120.1 LCSP.
Segon.- Ordenar la execució del present contracte.
Tercer.- Adjudicar a SERUNION SA amb CIF A59376574 el servei de
“Menjar a casa” dirigit a persones majors en situació de confinament domiciliari.
Quart.- L'import màxim del contracte és de dèsset mil quaranta-quatre
amb cinquanta cèntims (17.044,5.-€) IVA inclòs al 10%, de conformitat amb el
pressupost de data, 09/04/2020. Entenent que l'inici del servei va tenir lloc el passat
30 de març, que el màxim d'usuaris pot arribar a 50 comensals i que la duració
d'aquesta excepcional situació continue fins al 30 de juny de 2020 (total de 3
mesos).
Únicament s'abonaran els serveis de menjar a casa que efectivament
es presten, en els termes indicats prèvia conformitat amb el responsable del
contracte.
Cinquè.- Notificar el present acord al contractista adjudicatari.
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Sisè.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació.
Setè.- Comunicar el present acord a Concepción Montes Camañes
com a responsable del contracte, a la Oficina pressupostaria, a la unitat de
Comptabilitat i a la Tresoreria Municipal perquè en prengueu coneixement i efectes
oportuns.
Huitè.- Publicar el present acord en la PLASCP”.
2.03. NÚM. 1.813/2020. SUBMINISTRAMENT DE 54 MAMPARES DE PROTECCIÓ
DE CONTAGIS DE METACRILAT COVID-19.
“Vist l'article 1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l'estat d'alarma amb la finalitat d'afrontar la situació d'emergència sanitària
provocada pel coronavirus COVID-19.
Vist l'apartat primer de l'article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de
març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del
COVID-19, que amb la finalitat de realitzar una gestió eficient de les actuacions que
puguen realitzar les Administracions Públiques en l'àmbit de la contractació, declara
que l'adopció de qualsevol tipus de mesura directa o indirecta per part dels òrgans
de l'Administració General de l'Estat per a fer front al COVID-19 justificarà la
necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que es preveu en l'article
120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. (d'ara en avant
LCSP)
Vist l'article 120 LCSP que regula la tramitació d'emergència, per a
aquells casos en els quals l'Administració haja d'actuar de manera immediata a
causa d'esdeveniments catastròfics, de situacions que suposen greu perill o de
necessitats que afecten la defensa nacional.
Sent voluntat d'aquesta Administració la intervenció, dins de l'àmbit de
les seues competències, per a l'atenció de les diferents necessitats que poden sorgir
com a conseqüència de fer front a la situació d'emergència sanitària provocada pel
coronavirus COVID-19, sent possible la realització, entre altres possibles actuacions,
de les recollides en l'article 1 del Reial decret llei 8/2020:
“a) Reforçar els serveis de proximitat de caràcter domiciliari per a
garantir les cures, el suport, la vinculació a l'entorn, la seguretat i l'alimentació,
especialment els dirigits a persones majors, amb discapacitat o en situació de
dependència, compensant així el tancament de menjadors, centres de dia, centres
ocupacionals i altres serveis similars, considerant el major risc que assumeixen
aquestes persones en cas de contagi. Aquests serveis comprenen l'ajuda a domicili
en totes les seues modalitats i qualsevol altre d'anàloga naturalesa que es preste en
el domicili de la persona usuària.
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b) Incrementar i reforçar el funcionament dels dispositius de
teleassistència domiciliària de manera que incrementen el ritme de contactes de
verificació i la vigilància de la població beneficiària d'aquest servei.
c) Traslladar a l'àmbit domiciliari, quan siga considerat necessari, els
serveis de rehabilitació, teràpia ocupacional, serveis d'higiene, i uns altres similars,
considerant la suspensió d'atenció diürna en centres.
d) Reforçar els dispositius d'atenció a persones sense llar, amb el
personal i mitjans materials adequats, assegurant que tant elles com els qui les
atenen estiguen degudament protegides, i possibilitar l'ampliació, tant en el temps
d'estada com en intensitat, d'aquests.
e) Reforçar les plantilles de centres de Serveis Socials i centres
residencials en cas que siga necessari realitzar substitucions per prevenció, per
contagi o per prestació de nous serveis o sobrecàrrega de la plantilla.
f) Adquisició de mitjans de prevenció (EPI).
g) Ampliar la dotació de les partides destinades a garantir ingressos
suficients a les famílies, per a assegurar la cobertura de les seues necessitats
bàsiques, ja siguen aquestes d'urgència o d'inserció.
h) Reforçar, amb serveis i dispositius adequats, els serveis de respir a
persones cuidadores i les mesures de conciliació per a aquelles famílies
(especialment monomarentales i monoparentals) que compten amb baixos ingressos
i necessiten acudir al seu centre de treball o eixir del seu domicili per raons
justificades i/o urgents.
i) Altres mesures que les Comunitats Autònomes, en col·laboració amb
els Serveis Socials de les entitats locals, consideren imprescindibles i urgents per a
atendre persones especialment vulnerables amb motiu d'aquesta crisi, i siguen
degudament justificades.”
Es considera que, en la mesura en què aqueixes prestacions no
puguen ser realitzades directament per aquesta Administració per no disposar de
béns o mitjans per a això, la immediatesa de la resposta que ha de donar-se, ateses
les excepcionals mesures d'aquesta crisi sanitària, pot impedir la confecció d'un
expedient de contractació d'acord amb el que es preveu en la LCSP per a la
satisfacció de la necessitat detectada, sent en aqueixos casos l'única via possible la
tramitació d'emergència.
D'acord amb el que preveu l'article 120.1 LCSP en el seu apartat a),
“L'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació,
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l'esdeveniment produït o
satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en
part, sense subjectar-se als requisits formals establits en la present Llei, fins i tot el
de l'existència de crèdit suficient. En cas que no existisca crèdit adequat i suficient,
una vegada adoptat l'acord, es procedirà a la seua dotació de conformitat amb el que
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s'estableix en la Llei General Pressupostària.” D'altra banda, l'apartat segon de
l'article 120 determina que les restants prestacions que siguen necessàries per a
completar l'actuació escomesa per l'Administració i que no tinguen caràcter
d'emergència es contractaran conformement a la tramitació ordinària regulada en
aquesta Llei.
Vist el pressupost de data, 04/05/2020.
Vista la proposta del Regidor de l’Àrea i el Tècnic Municipal de data
05/05/2020.
Vist tot el que s’exposa, fent ús d'allò que s'ha establert en els articles
118 i 131 del LCSP en ordre a la consideració de contracte menor per raó de la
quantia i, en virtut de les facultats delegades per la Junta de Govern Local, segons
acord de data 14 d’abril de 2020, per la present
RESOLC:
Primer: Declarar la tramitació emergència per a la contractació del
subministrament de 54 mampares de protecció de contagis de metacrilat, per a fer
front a la situació derivada del COVID-19, quedant, per això, justificada la necessitat
d'actuar de manera immediata, considerant-se com aquest com un supòsit de greu
perill als efectes previstos en l'article 120.1 LCSP.
Segon.- Ordenar la execució del present contracte.
Tercer.- Adjudicar a CRISTALERIA YAGO, S.L. amb CIF B46581278
el subministrament de 54 mampares de protecció de contagis de metacrilat de
4mmm en el termes de la seua oferta de data,04/05/2020.eparació de metacrilat .
Quart.- L'import del contracte es de cinc mil nou-cents huitanta-nou
euros amb cinquanta cèntims (5.989,50.-€) IVA inclòs dels que 4.950,00.-€
corresponen a la base imposable i 1.039,50.-€ a l’import de l'IVA al 21% que et que
suportar l’Ajuntament. de conformitat amb el pressupost de data, 04/05/2020.
Cinquè.- Notificar el present acord al contractista adjudicatari.
Sisè.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació.
Setè.- Comunicar el present acord a la Oficina Pressupostària, a la
unitat de Comptabilitat i Tresoreria perquè en prengueu coneixement i efectes
oportuns.
Huitè.- Publicar el present acord en la PLASCP”.
2.03. NÚM. 2003/2020. AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A SOL·LICITAR EL
FRACCIONAMENT DEL REBUT DE L’IBI 2020.
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“La situació de crisi sanitària generada com a conseqüència del
COVID-19 ha portat al Govern de la Nació a decretar l'estat d'alarma, mitjançant
Reial decret 463/2020, de 14 de març.
Amb independència de la vigència del mateix en els termes que
determine el Govern de la Nació, el Govern Municipal, en clar compromís amb els
ciutadans, famílies i empreses que en aquests moments es troben travessant una
situació d'alerta sanitària especialment difícil, considera necessari adoptar una sèrie
de mesures excepcionals amb la finalitat de mitigar l'efecte negatiu en l'economia de
tots els torrentins.
Com a conseqüència d'això, es va aprovar el Decret d'Alcaldia núm.
1628/2020, de 7 d´abril, pel qual s´autoritza el fraccionament del rebut de l'IBI de
naturalesa urbana en sis mensualitats sense interessos per als contribuents afectats
per l'impacte del Covid-19 en l'economia que el sol·liciten abans del 1 de juny de
2020.
Tenint en compte que els contribuents acaben de rebre en els seus
domicilis els avisos dels rebuts d'enguany, sent en aqueix moment quan molts d´ells
han tingut coneixement de la possibilitat de realitzar la sol·licitud del fraccionament a
traves del tràmit establert a aquest efecte, especialment les persones amb dificultats
per a accedir a les noves tecnologies, es considera convenient ampliar el termini fins
al pròxim 25 de juny de 2020 inclusivament.
Este procediment tributari no està afectat per la Disposició Addicional
Tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, ni per l’article
33 del Reial decret llei 8/2020, 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a
fer front a l'impacte econòmic i social del Covid-19, per lo que procedeix continuar la
seua tramitació.
De conformitat amb tot el que s’exposa i amb la competència atorgada
a esta Alcaldia per l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local i l’article 58.1 i 73 de la Ordenança fiscal general, amb
caràcter excepcional i amb efectes exclusius per a 2020, DISPOSE:
PRIMER. Ampliar el termini per a sol·licitar el fraccionament del rebut
de l'Impost sobre Bens Immobles de naturalesa urbana en sis mensualitats sense
interessos per als contribuents afectats per l'impacte del Covid-19 en l'economia fins
al pròxim 25 de juny de 2020 inclusivament.
SEGON. Donar compte immediata al Ple i publicar en el Butlletí Oficial
de la Província i tauló edictal municipal per a general coneixement”.

3. 6822/2020/GEN - DONAR COMPTE DE L’INFORME D’EXECUCIÓ
TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST DEL PRIMER TRIMESTRE 2020.
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Es dóna compte i el Ple queda assabentat de l'informe núm. 424/20
d’Intervenció, que diu el següent:
“Cumplimiento de las obligaciones trimestrales de suministro de
información de la Ley 2/2012 LOEPSF, desarrollada por la orden HAP/2015/2012,
ejecución del presupuesto 1º trimestre 2020.
I. NORMATIVA APLICABLE
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en
adelante RDL 2/2004).
•

RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del título sexto de la Ley 39/1988.

• Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la
estructura de los presupuestos de las entidades locales.
• Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura
de los presupuestos de las entidades locales.
•

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPYSF.

•

Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.

•

La Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley de
estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ha dado una
nueva redacción al art. 16, relativo a las obligaciones trimestrales de
suministro de información.

•

SEC, Sistema Europeo de Cuentas.
II. ANTECEDENTES DE HECHO.

Resultando que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPSF, regula el principio
de transparencia como base del funcionamiento de las Administraciones Públicas, y
para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la gestión pública para
contribuir a generar confianza en el correcto funcionamiento del sector público.
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La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en
el artículo 6 de la LOEPSF, la obligación de las Administraciones Públicas de
suministrar toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones
de la citada Ley, y de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo, y
garantizar la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la
integridad de los sistemas de recopilación y tratamiento de los datos.
Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el
antedicho artículo de LOEPSF, lo ha realizado el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y
en concreto, sobre las obligaciones trimestrales de suministro de información, se ha
recogido en su artículo 16.
Resultando que dicho artículo ha sido modificado por la Orden
HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley de estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera ha dado una nueva redacción al art.16, apartado cuarto,
relativo a las obligaciones trimestrales de suministro de información, que para el
caso del municipio de Torrent consiste en la actualización del informe de la
intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del límite de la deuda.
Asimismo, la intervención municipal realizará la evaluación del cumplimiento de la
regla de gasto al cierre del ejercicio.
Resultando que el artículo 4 de la Orden HAP 2105/2012, impone la
centralización del cumplimiento de la obligación de remisión y recepción de
información "En las Corporaciones Locales, la intervención o unidad que ejerza sus
funciones."
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el
siguiente:
III. INFORME.
Primera. Cuestiones previas.
Este informe se emite con motivo de la obligación de suministro de
información trimestral correspondiente a la ejecución del presupuesto del primer
trimestre de 2020. Este suministro de información se basa en los datos obtenidos de
la contabilidad, tanto de la entidad local principal como de sus entidades
dependientes clasificadas en el subsector Administración Pública. En el caso de la
ejecución trimestral, la información ha de remitirse por cada entidad, al igual que la
de los presupuestos, salvo el informe de evaluación del objetivo de estabilidad que
es con carácter consolidado en los términos del SEC.
La información distingue, al igual que la de los presupuestos anuales,
si los entes están sujetos a presupuesto limitativo y a la contabilidad pública y de los
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entes sujetos al Plan general de contabilidad de empresas o sus adaptaciones
sectoriales.
De este modo, el Ministerio ha procedido a delimitar el perímetro de
consolidación del Municipio de Torrent, y este queda constituido por los siguientes
entes:
•

Ayuntamiento de Torrent.

•

Junta Local Fallera.

•

Fundación Deportiva Municipal.

•

Consell Agrari Municipal.

•

Nous Espais Torrent, S.A. (NETOSA).

•

Recaudación Torrent (RETOSA).

•

Innovació I Desenvolupament Econòmic Actiu Torrent S.A.

•

C. Red Jovesnet (XARXA JOVESNET).

•

C: Gestión Recursos, Actividades y Servicios Ámbito Deportivo
L'Horta.

Se ha procedido a remitir la ejecución trimestral de la entidad principal,
y de sus organismos dependientes, que cuentan con presupuesto limitativo y de las
sociedades mercantiles y consorcios clasificados por la IGAE como Subsector
Administración Pública, con independencia de que cuenten con presupuesto
limitativo o estén sujetas al Plan general de contabilidad de empresas o sus
adaptaciones sectoriales.
La obligación se extiende, lo que obliga a remitir:
a) Actualización de los presupuestos en ejecución para el ejercicio que
corresponda y detalle de la ejecución al final de trimestre vencido,
apartado 1 del art. 16 de la Orden. Esta información habrá de
incorporar:
•

Los créditos y previsiones iniciales del presupuesto.

•

Las modificaciones presupuestarias ya tramitadas.

b) Situación del remanente de tesorería, así como las obligaciones
frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas al
presupuesto, es decir la cuenta 413, en virtud del apartado 2. En este
trimestre el remanente de tesorería se estima siguiendo los mismos
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criterios que los correspondientes a la liquidación del presupuesto del
ejercicio 2019.
c) Información que permita relacionar el saldo resultante de ingresos y
gastos con la capacidad necesidad de financiación, de acuerdo con el
Sistema Europeo de cuentas (ajustes SEC) previsto en el apartado 3
del mismo artículo 16.
d) Calendario y presupuesto de tesorería (apartado 8).
e) Datos de ejecución de dotación de plantillas y efectivos (en base al
apartado 9 del artículo 16 de la Orden).
Debe tenerse en cuenta que la información que se debe remitir debe
ser la incluida dentro del Subsector Corporaciones locales, (artículo 2.1 de la
LOEPYSF), que incluye el conjunto de entidades que se encuentran clasificadas
como tal en el Inventario de Entes del Sector Público Local, y que han sido
enunciados anteriormente.
En base a lo anterior el cálculo de la estabilidad presupuestaria a nivel
consolidado incluye las siguientes entidades que forman parte del perímetro de
consolidación:
•

Ayuntamiento de Torrent.

•

Junta Local Fallera.

• F. Deportiva Municipal.
• Consell Agrari Municipal.
•

Nous Espais Torrent, S.A. (NETOSA).

•

Recaudación Torrent (RETOSA).

•

Innovació I Desenvolupament Econòmic Actiu Torrent S.A.

•

C. Red Jovesnet (XARXA JOVESNET).

•

C: Gestión Recursos, Actividades y Servicios Ámbito Deportivo L'Horta.

Segunda.
información.

Cumplimiento

de

la

obligación

de

remisión

de

De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 2/2012,
LOEPSF, y el desarrollo del mismo realizado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, y en concreto con el contenido de los artículos 4 y 16 de la misma, esta
intervención ha cumplido con la obligación de suministro de información trimestral
correspondiente al primer trimestre de 2020, en tiempo y forma, el 5 de mayo de
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2020. Habiéndose volcado la totalidad de la información requerida por el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la plataforma telemática
habilitada
en
la
"Oficina
Virtual
de
las
Entidades
Locales"https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/,
se
adjunta
justificante de la remisión en anexo nº 1 al presente informe.
Tercera. Justificación del informe y de su conocimiento por el
Pleno.
Para el primer trimestre, este informe resume la información volcada,
los principales criterios de estimación seguidos, y recoge las conclusiones respecto a
las previsiones de cumplimiento o de incumplimiento al cierre del ejercicio
presupuestario de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de
la regla de gasto.
Por otro lado, abundando en la necesidad de dar cuenta al Pleno, el
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, que desarrollaba la Ley 18/2001, de
Estabilidad Presupuestaria, establecía en su artículo 16.2 la obligatoriedad de emitir
informe de intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad y dar cuenta al
Pleno en los supuestos de expedientes de modificación de créditos. En la actualidad
tras la entrada en vigor de la LOEPSF y la Orden Ministerial de desarrollo sobre las
obligaciones de suministro de información, según contestación emitida por la
Subdirección General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales a
pregunta de Cosital Network, la verificación del cumplimiento de los objetivos de
estabilidad y de la regla de gasto no es requisito previo necesario para la aprobación
de los expedientes de modificación, sino que procede la actualización trimestral del
informe de intervención de cumplimiento de los objetivos a que se refiere la Orden
HAP2105/2012. La Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se
modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley de estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ha dado una nueva redacción al art. 16,
relativo a las obligaciones trimestrales de suministro de información, en lo relativo a
la verificación del cumplimiento de la regla de gasto, que únicamente se ha de
calcular en el cuarto y último trimestre y con motivo de la liquidación del
presupuesto, así como en las modificaciones presupuestarias. No obstante, esta
Intervención carece de medios personales necesarios para poder llevar a cabo el
cálculo de la regla de gasto de forma consolidada con carácter previo a la
aprobación de las modificaciones presupuestarias, por lo que se calculará en el
último trimestre del año, con la liquidación del presupuesto y en el expediente de la
cuenta general."
Por todo ello, del presente informe se considera necesario dar traslado
a la Alcaldía, para que se proceda a su elevación al Pleno de la Corporación para su
conocimiento y efectos oportunos.
Cuarta. Contenido de la información.
La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de
remisión, es parte de la que se recoge en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012,
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de 1 de octubre, y se ha materializado en los formularios que ha diseñado la
Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales,
cumplimentados a través de la Oficina Virtual antes citada, a través de la guía para
la comunicación de la ejecución presupuestaria correspondiente al primer, segundo y
tercer trimestre del ejercicio 2020.
Quinta. Observaciones y explicación de los contenidos:
Para el 2020 los cálculos se realizaron en base a los mismos criterios
seguidos en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019.
IV. CONCLUSIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN:
Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a 30 de abril de
2020, y con las estimaciones del cierre y cálculos realizados en base a los mismos,
la ejecución del presupuesto consolidado de la entidad local, que incluye sus
organismos autónomos, las sociedades mercantiles que prestan servicios o
producen bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, así
como los consorcios adscritos:
Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una
capacidad de financiación a nivel consolidado al cierre del ejercicio de
1.939.910,29€.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden
2105/2012, de 1 de octubre, por las que se desarrollan las obligaciones de
suministro de la información previstas en la LO 2/2012 se valora que la Corporación
cumplirá la regla de gasto al cierre del ejercicio
El nivel de deuda viva consolidado al final del periodo asciende a
32.584.400,00 €.
El Remanente de tesorería para gastos generales (correspondiente al
Ayuntamiento de Torrent) es de 14.609.942,36 € y el remanente de tesorería para
gastos generales ajustado es de 14.553.365,55 €”.

4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
4.01. 5133/2020/GEN - RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.
RELACIÓ NÚM. 19/2020.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres
Guillén, regidora delegada d’Hisenda, que copiada literalment diu:
“Considerant, la necessitat de reconèixer obligacions per obres, servicis
i subministraments, procedents d'exercicis tancats, no aplicades pressupostàriament
en l'exercici en què han sigut prestats, per que no existia crèdit suficient i adequat en
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el pressupost de l'any en què s'han realitzat les prestacions que han de ser objecte
de reconeixement i posterior pagament.
Considerant que les factures s'han emés en legal forma i consta a
l'expedient la conformitat del tècnic i la regidoria corresponent, i que originen una
obligació legal de procedir al seu abonament, perquè en cas contrari s'originaria un
enriquiment injust per a l'administració.
D'acord amb el informe d'Intervenció 308/2020 de data 27 de març de
2020.
Donat que existeix dotació pressupostària específica, adequada i
suficient per a la imputació del respectiu gasto, sense que es produïsca perjuí ni cap
limitació per a la realització de totes les atencions de l'exercici corrent en la
consegüent aplicació pressupostària
Per això, es proposa al Ple de la Corporació, previ dictamen de la
comissió d'hisenda, l'aprovació del següent reconeixement extrajudicial de crèdits,
PROPOSA:
PRIMER: Que es realitze el reconeixement dels crèdits abans
expressats, per un import total de 49.153,23 euros.
SEGON: Aplicar en càrrec al pressupost de l'exercici 2020, prorrogat
del 2016, els crèdits anteriors, segons el següent detall:

Reconeixement extrajudicial de crèdits

A) Obligacions no reconegudes en el pressupost corresponent i altres motius previstos en l'article 214 TRLRHL.

Nº de
Entrada

Proveedor

OLYMPIA
METROPOLITANA
F/2019/7011 SA.

Descripción
NOVIEMBRE 2019.
IMPORTE DE LA
GESTION DEL
AUDITORI DE
TORRENT

C.Gestor

Importe
Aplicación Presupuestaria Total

CUCULTURA

2020

3330 47200

Total 2020

DIAZ ESTORNELL,
F/2019/7386 ALFONSO

DIAZ ESTORNELL,
F/2019/7387 ALFONSO

DIAZ ESTORNELL,
F/2019/7388 ALFONSO

SUMINISTRO
TORRES DE
TORRENT
CARRERA X SAN
SILVESTRE
SOLIDARIA 2018
SUMINISTRO
TROFEOS CIUTAT
DE TORRENT V10K
. 2018
SUMINISTRO
TROFEOS MTJA
MARATÓ DE
CIUTAT DE
TORRENT

45.980,00

3330 47200

45.980,00

DEDEPORTES 2020

3420 22609

261,36

DEDEPORTES 2020

3420 22609

784,08

DEDEPORTES 2020

3420 22609

784,08
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DIAZ ESTORNELL,
F/2019/7389 ALFONSO

DIAZ ESTORNELL,
F/2019/7390 ALFONSO

DIAZ ESTORNELL,
F/2019/7391 ALFONSO

XXVI LEGUA
URBANA CIUTAT
DE TORRENT 2018.
TORRES
I TORNEO
NACIONAL CIUTAT
DE TORRENT 2018
MEMORIAL
""PASQUAL
CHULIA"" 2018
TROFEOS TORRE
PARA II
CAMPEONATO
DOMINO 2018

DEDEPORTES 2020

3420 22609

522,72

DEDEPORTES 2020

3420 22609

559,63

DEDEPORTES 2020

3420 22609

261,36

Total 2020

Total general

3420 22609

3.173,23

49.153,23

“
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
1, el Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics
municipals Vox, Ciudadanos, Popular i Socialista, i dos abstencions del grup polític
municipal Compromís per Torrent, ACORDA, aprovar la proposta anterior.
Àudio: 04.01.mp3
Vídeo: http://videople.es/2251

4.02. 7064/2020/GEN – MOCIÓ GRUP MUNICIPAL VOX SOBRE L’ORDENANÇA
REGULADORA DE LA TAXA DE L’IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
Es dóna compte al Ple de la moció de l'epígraf, que copiada literalment
diu:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 31 de la Constitución española establece que nuestro
sistema tributario, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. Sin embargo, en
nuestro sistema tributario se dan numerosos casos que incumplen el mandato
constitucional. Uno de los más significativos es el relativo al Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU). Este impuesto
de carácter local grava el incremento de valor que experimentan los terrenos y se
pone de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los
terrenos, incluida la transmisión a título de herencia. En estos casos el gravamen
sobre el mismo hecho económico, cual es la titularidad de un terreno y su
transmisión forzosa por un hecho no voluntario como es la muerte, resulta en su
conjunto excesivo y desproporcionado, más en situaciones de gravísima emergencia
económica, como en la que nos hallamos.
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La transmisión del terreno de naturaleza urbana y su tributación por la
llamada plusvalía municipal, entra en juego junto con el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones, que también abonará el heredero o legatario, el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, y en ocasiones el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; sin
olvidar el hecho de que el causante de la herencia y titular de los bienes ya tributó
antes de su fallecimiento por la mera titularidad, sobrepasando con creces el límite
de la "doble imposición", de forma que podemos hablar de una imposición múltiple.
Este hecho, como siempre, acaba perjudicando a una inmensa mayoría
de españoles que, en numerosas ocasiones no son capaces de afrontar una carga
desmedida impuesta por el afán recaudatorio de la Administración y quedan en una
situación real de imposibilidad de hacer frente al pago del impuesto quedando
constatado el alcance confiscatorio del mismo. Esta situación se está manifestando
con más crudeza que nunca en los momentos actuales. El aumento exponencial de
fallecimientos en España provocado por el virus de Wuhan, hace que entre en juego
un impuesto que supone un nuevo mazazo para la dura situación de duelo y crisis
económica que están sufriendo. Es el momento de corregir este desequilibrio que
durante años ha mantenido el sistema tributario y la forma más rápida y eficaz de
hacerlo, es que los Ayuntamientos procedan a establecer una bonificación del 95%
de la cuota íntegra del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (con independencia del valor catastral del suelo), en las
transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de
goce limitativos del domino, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor
de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes,
prevista en el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Por todos estos motivos, se propone al Pleno la adopción de los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- El artículo. 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana del
Ayuntamiento de Torrent quedará redactado en los siguientes términos, después de
la correspondiente tramitación:
"Se establece una bonificación del 95% en todos los tramos de valor
catastral del suelo sobre la cuota a liquidar por las transmisiones de terrenos de
naturaleza urbana, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce
limitativos del domino sobre los mismos, realizadas a título lucrativo por causa de
muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes del finado".
SEGUNDO.- La redacción del artículo 4 consignada en el punto 1
anterior, podrá ser modificada si los servicios y unidades jurídico-tributarios del
Ayuntamiento consideran que otra es más adecuada a la finalidad que se pretende.
TERCERO.- Para los supuestos de transmisiones de terrenos de
naturaleza urbana, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce
limitativos del dominio sobre los mismos, realizadas a título lucrativo por causa de
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muerte a favor de los descendientes y adoptados, cónyuges, ascendientes y
adoptantes del finado producidas desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de
entrada en vigor de la nueva redacción del artículo 4 de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de
Naturaleza Urbana del Ayuntamiento de Torrent, en tanto por el Gobierno de España
no se autorice la aplicación retroactiva de la presente modificación de la Ordenanza,
el Ayuntamiento Pleno se obliga a arbitrar un mecanismo para la compensación del
exceso de tributo abonado respecto de las cantidades que corresponderían, una vez
aplicada la bonificación".
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
1, el Ple, en votació ordinària i per deu vots a favor dels grups polítics municipal Vox i
Popular i quinze vots en contra dels grups polítics municipals Compromís per
Torrent, Ciudadanos i Socialista, ACORDA, desestimar la moció anterior.
Àudio: 04.02.mp3
Vídeo: http://videople.es/2252

5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2,
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT.

D’URBANISME,

MEDI

AMBIENT,

5.01. 7222/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS PER A
PROMOURE LA MOBILITAT SOSTENIBLE A LA CIUTAT, AFAVORINT LA
POSSIBILITAT DE CAMINAR, LES CADIRES DE RODES I LA BICICLETA COM
MITJÀ DE TRANSPORT PREFERENT A TORRENT DURANT LA SITUACIÓ DE
DESESCALADA.
L’Alcaldia, a proposta dels grups polítics municipals, ACORDA deixar
l'assumpte sobre la taula.

5.02. 7370/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA
MILLORA DEL SERVEI TORRENTBICI.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, segons el text aprovat per la
comissió informativa núm. 2, que es transcriu a continuació:
"El servicio de bicicletas públicas del Ayuntamiento de Torrent
TORRENTBICI funciona desde el año 2009. Tras la ampliación en el mes de marzo
de 2012, cuenta con unas 400 bicicletas de alquiler y 19 puntos de recogida
distribuidos por la ciudad, además de bicicletas eléctricas para uso de los servicios
municipales en sus desplazamientos entre instalaciones del consistorio. En estos
momentos 1.600 torrentinos son usuarios de TorrentBici, según se puede leer en la
web de Mibisi.
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También señala que los usuarios de Torrentbus y que dispongan de la
tarjeta dorada, estudiante o de desempleados, pueden acudir a cualquiera de las
bases y con la tarjeta del autobús, retirar una bicicleta.
Estamos en el año 2020 y para que un vecino o vecina de Torrent
pueda ser usuario del servicio de bicicleta pública, debe de seguir los trámites
administrativos que aparecen en la web y que transcribimos:
o A través de la web de TorrentBici puedes rellenar el formulario online
para darte de alta. La empresa MOVUS, concesionaria del servicio, te
remitirá toda la información a tu domicilio con los documentos que
debes presentar, además del importe a pagar por el servicio y las
formas de pago. También puedes pagar a través de la misma web con
tu tarjeta de crédito.
o En el Ayuntamiento de Torrent, acudiendo a la planta baja (oficina
TDIC), disponen de formularios para registrarse en el servicio.
o El coste del servicio para los usuarios, es de 12€ anuales.
o Para alquilar las bicicletas, puedes utilizar cualquier tarjeta móviles
(Metro Valencia, EMT, Torrentbus, antigua de TorrentBici) indicando en
el momento de la inscripción al servicio, la numeración de dicha tarjeta.
o En caso de no tener tarjeta móvilis, MOVUS te la facilitará.
o Si ya eras usuario de TorrentBici con anterioridad y abonaste los 10€
del alta en el servicio, mostrando la conformidad, la fianza que
abonaste en su día pasa a ser la cuota del primer año, ahorrándote 2€
el primer año por el servicio.
Además, para ser usuario del servicio de alquiler de bicicleta pública
del Ayuntamiento de Torrent, se debe de abonar 12€ o 18€ anuales en función del
tipo de abono deseado. El coste por cada alquiler de bicicleta es el siguiente según
el tiempo que dure cada alquiler, según aparece en la página web:
o
o
o
o

Con el Abono 30 primera media hora GRATIS.
Con el Abono 30 segunda media hora 40 céntimos.
Con el Abono 120 una hora GRATIS.
Con los dos Abonos a partir de 1 hora: 80 céntimos por hora.

Estos procedimientos están destinados a usuarios habituales del
servicio, pero no contemplan el uso esporádico ni a aquellos vecinos y vecinas de
Torrent que decidan probar el servicio, antes de ser un abonado anual
Desde el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Torrent, consideramos
que, a día de hoy, estos trámites administrativos son un impedimento para que
muchos vecinos y vecinas de Torrent accedan por primera vez a ser usuarios de
este servicio. Ya que, en estos momentos y dada la tecnología actual, se pueden
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habilitar nuevos métodos menos farragosos, ágiles y rápidos para poder acceder y
utilizar este servicio público de alquiler de bicicletas.
Un ejemplo podría ser el del Servicio Público de bicicleta eléctrica de la
ciudad de Madrid, BICIMAD, que contempla dos tipos de usuarios, el Abonado Anual
y el Usuario Ocasional.
BICIMAD permite que un usuario acceda al servicio mediante el abono
de tarifa por tiempo de uso del servicio. Accediendo con una tarjeta de uso de uno,
tres o cinco días, que obtiene de forma gratuita en el propio terminal de bicicletas.
Además, el usuario ocasional accede al servicio mediante una tarjeta
bancaria o pago a través de teléfono móvil con sistema NFC. Este tipo de usuario
permite retirar la bicicleta las veces que se quiera durante el periodo de validez de la
misma, realizándose el cobro que corresponda por los tiempos de uso efectuados al
final de dicho periodo de validez.
Desde el Grupo Municipal del Partido Popular, consideramos que el
Ayuntamiento de Torrent debe de potenciar este servicio de alquiler público y dar
todas las facilidades a los nuevos usuarios, y una forma de atraerlos sería el de
incorporar el usuario ocasional. Más si cabe, en estos momentos en los que se hace
necesario el transporte individual de personas, debido a la pandemia de COVID-19.
Consideramos que TorrentBici debe de ser una opción realista,
alternativa y sostenible al uso del vehículo particular a motor, en la situación de crisis
sanitaria y económica. Sabiendo que se ha aprobado la gratuidad del servicio hasta
el 31 de diciembre de 2020, consideramos también, que para facilitar su acceso a
nuevos usuarios, se debería de suspender el abono por alta durante lo que queda de
ejercicio.
Por eso, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Torrent, la
adopción del siguiente ACUERDO:
Que si no fuera posible la creación del usuario ocasional y del
establecimiento del pago electrónico en la propia terminal de bicicletas en estos
momentos, se incorpore en el próximo procedimiento de adjudicación del contrato,
que tendrá lugar en 2021."
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
2, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la moció anterior.
Àudio: 05.02.mp3
Vídeo: http://videople.es/2253

5.03. 7687/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT
PER A LA CREACIÓ D'UN PLA INTEGRAL MUNICIPAL DE REGENERACIÓ
DELS NOSTRES BARRIS.
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Es dóna compte de la moció de l'epígraf amb el contingut següent:
"La recuperació dels entorns degradats, les actuacions dirigides a
eradicar la infravivenda, així com a facilitar la rehabilitació i la regeneració dels
nostres barris i espais públics, han de ser una de les qüestions essencials per a
atendre per part de la nostra administració local, a través d'un pla integral
d'avaluació, condicionament i millora.
Resulta necessari que des del nostre consistori es formule una
estratègia global municipal encaminada a articular i impulsar actuacions de
conservació, manteniment i renovació en aquells immobles i espais de la nostra
ciutat que puguen presentar seriosos riscos per a la seguretat i fins i tot puguen
afectar la integritat física dels veïns i vianants de la nostra localitat.
Inexorablement amb el transcurs i amb el pas dels anys, moltes de les
infraestructures i de les vivendes de la nostra ciutat, requereixen i necessiten la
revisió pertinent, a més d'haver de complir també la legalitat vigent en matèria
urbanística i més concretament pel que fa a la inspecció tècnica d'edificis d'ús
residencial en funció de l'antiguitat.
Per tot açò proposem al Ple de l'Ajuntament de Torrent l'aprovació dels
següents acords:
1. Que des del nostre Ajuntament i a través de la delegació
d'Urbanisme i en coordinació amb els tècnics municipals i la Policia
Local, es prenguen les mesures oportunes per a efectuar una
comprovació i avaluació d'aquells immobles, obres o altres
infraestructures que puguen ser catalogades i identificades en funció
dels riscos i perillositat per a la seguretat ciutadana.
2. Que des del nostre consistori s'impulse la posada en marxa d'un pla
integral municipal de regeneració dels nostres barris i espais públics
3. Que des del nostre Ajuntament es faça una aposta ferma i decidida
per la conservació i rehabilitació de la nostra trama urbanística,
especialment en aquelles zones o entorns mes degradats."
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
2, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la moció anterior.
Àudio: 05.03.mp3
Vídeo: http://videople.es/2254

5.04. 7686/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT
DEMANANT SOLUCIONS PER A COMBATRE ELS PROBLEMES DE
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TRANSPORT, TRÀNSIT I APARCAMENT A TORRENT I CREACIÓ DE LA
CIUTAT DEL TRANSPORT.
Es dóna compte de la moció de l’epígraf, que copiada textualment diu:
"La nostra ciutat necessita solucions urgents per a combatre els
problemes de mobilitat, trànsit i aparcament que pateixen molts torrentins i
torrentines.
Per tot açò proposem al Ple de l'Ajuntament de Torrent l'aprovació dels
següents acords:
1. Crear un corredor comarcal (l'Ajuntament de Torrent podria liderar
les negociacions amb la resta de poblacions per a aconseguir una
millora de les connexions comarcals que es veu molt necessària).
2. Crear la Ciutat del Transport
3. Estudiar, per part dels tècnics municipals, l'increment d'aparcaments
públics i gratuïts.
4. Revisar les places d'aparcament per a persones discapacitades i
eliminar totes les barreres perifèriques
5. Portar a terme un estudi de les plaques de GUAL de Torrent per a,
així, poder comprovar quines estan al corrent."
Pel grup municipal Ciutadans es presenta esmena modificant l'acord
segon de la moció i alhora pel grup municipal Compromís per Torrent es presenta
contra esmena ampliant el text de l’acord, aprovant-se totes dues esmenes per
assentiment, quedant redactat el punt segon de la forma següent:
“Estudiar per a posar en funcionament la creació de la Ciutat del
Transport, amb la participació dels grups municipals com a grup de treball estable
per a definir conjuntament el projecte, formant part tots els grups municipals que
vulguen participar”.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
2, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la moció anterior.
Àudio: 05.04.mp3
Vídeo: http://videople.es/2255

5.05. 7767/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS SOCIALISTA, POPULAR, CIUDADANOS I COMPROMÍS PER
TORRENT PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ TÈCNICA D'ACCESSIBILITAT
A L'AJUNTAMENT DE TORRENT.
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Es dóna compte de la moció de l'epígraf, segons el text aprovat per la
comissió informativa núm. 2, que es transcriu a continuació:
"A Torrent encara queda molt de treball en matèria d'accessibilitat per a
poder fer realitat l'objectiu d'una ciutat sense obstacles. Hem d'avançar totes juntes,
associacions i corporació, en aconseguir aquest objectiu.
En la nostra població tenim la sort de comptar amb associacions com
ASIDIT, SOTERRANYA, ADISTO, FAVBUR, F.A.C. i altres que treballen dia a dia i
col·laboren activament, de forma altruista, per tal de fer Torrent un espai accessible
per a totes i tots.
Per a continuar avançant i aconseguir, d'una vegada per totes, que
Torrent puga ser una ciutat 100% accessible proposem la creació d'aquesta
comissió. La comissió té l'objectiu de revisar l'accessibilitat de les obres efectuades,
campanyes de conscienciació i fer realitat la ciutat sense barreres.
Per tot açò proposem al Ple de l'Ajuntament de Torrent l'aprovació del
següent acord:
-Instar a l'Ajuntament de Torrent a crear una comissió tècnica
d'accessibilitat amb els següents objectius i principis bàsics del reglament per la qual
es regirà.
Els principis bàsics del reglament d'aquesta comissió seran els
següents:
1 Objectiu de la comissió d'Accessibilitat
1.1 Objectiu General:
- Fer realitat el dret de tota la ciutadania a accedir de manera física a
tots béns, recursos i serveis que la societat ofereix.
- La Comissió té com a funció el seguiment, assessorament,
coordinació i control de l'activitat administrativa en matèria
d'accessibilitat.
1.2 Objectius específics:
Les funcions de la comissió son les de proposar a les àrees
corresponents que:
- Es continue incidint en la correcta execució de les obres efectuades
en el municipi, siguen de nova construcció, reforma o ampliació, als
espais públics i edificacions, per tal que permeten el seu ús autònom
per les persones amb discapacitat física o orgànica.
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- Fomentar el disseny d'una Ciutat sense barreres.
- Fomentar el coneixement de la legislació existent quant a
accessibilitat
- Continuar incidint en la necessitat del transport accessible.
- Aconseguir una major conscienciació social i tècnica sobre
l'accessibilitat.
- Programes de conscienciació i educació ciutadana.
- Treballar sobre les propostes aportades pels diferents grups polítics i
associacions.
- Analitzar i estudiar tots els suggeriments tant individuals com
col·lectives per a la bona mobilitat i accessibilitat de totes les persones
a tots els llocs.
2. La comissió estarà integrada per:
Presidenta: Regidora de Gestió de la Ciutat i Seguretat.
Suplent de la presidència: Regidor d'Espais Públics.
Empleat/a públic/a adscrit/a al àrea de Territori i Ciutat, de la secció
d'obres i edificis públics, amb perfil tècnic.
Empleat/a públic/a adscrit/a al àrea d'Espais Públics, amb perfil tècnic.
Empleat/a públic/a adscrit/a al àrea de Mobilitat.
Dos representants d'ASIDIT.
Secretari/a: Un/a empleat/a públic/a amb perfil jurídic de l'Àrea Territori
i Ciutat.
3. Funcionament de la comissió
La Comissió Tècnica d'Accessibilitat estarà integrada per la totalitat
dels seus membres, sota la direcció de la presidència i assistida pel/la secretari/a,
ajustant-se en el seu funcionament a les següents normes:
1. La Comissió Tècnica d'Accessibilitat es reunirà amb caràcter ordinari
trimestralment, i amb caràcter extraordinari quan ho convoquen la
presidència o a petició d'una de les parts mitjançant escrit dirigit a la
Presidència signat pels peticionaris, en el qual exposaran els motius
que justifiquen la convocatòria extraordinària i expressió de l'assumpte
o assumptes a tractar.
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2. Podrà ser objecte de deliberació qualsevol assumpte no inclòs en
l'ordre del dia i siga declarada la urgència de l'assumpte pel vot
favorable d'una de les parts.
3. Les entitats i associacions interessades podran sol·licitar per escrit la
seua inclusió en la comissió. La seua inclusió serà aprovada per la
mateixa comissió.
4. Les convocatòries ordinàries s'efectuaran per ordre de Presidència i
per escrit a tots els membres, amb almenys 4 dies d'antelació a la data
de celebració de les sessions i 48h per a les extraordinàries.
5. L'escrit de convocatòria contindrà l'ordre del dia i el lloc, hora i dia de
la reunió així com la documentació corresponent.
6. Per validar la convocatòria, siga en primera o segona convocatòria,
caldrà l'assistència de mínim la meitat de les persones que Ia integren,
sent preceptiva en tot cas I'assistència del President i del Secretari, o
dels substituts. La segona convocatòria serà dins de Ia mitja hora
següent a la fixada per a la primera.
7. Amb anterioritat a cada reunió els component enviaran al secretari
de la comissió totes les seues propostes o al·legacions per escrit, per a
debatre-les en la comissió.
8. Deures de la presidència:
a) Ostentar Ia representació de la comissió.
b) Convocar i presidir les sessions, tant ordinàries com
extraordinàries, dirigir i moderar els debats garantint el bon ordre
i el funcionament del mateix i fixar l'ordre del dia tenint en
compte les propostes dels membres de la Comissió.
c) Planificar i coordinar l'actuació de Ia comissió i vetlar per la
correcta tramitació dels acords adoptats per Ia mateixa.
g) Complir i fer complir el present reglament
h) Visar actes i certificacions de la comissió
i) Informar a la resta de la corporació del treball realitzat per la
comissió
9. Són funcions de la secretària:
a) Assistir a les sessions de la Comissió Tècnica d'Accessibilitat.
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b) Fer les actes de les sessions amb la seua signatura i el
vistiplau de Ia presidència.
c) Custodiar Ia documentació de la Comissió Tècnica
d'Accessibilitat, posant-la a disposició dels membres de la
comissió quan li fos requerida.
d) Tot els actes que siguen inherents a la funció de secretària.
10. La Comissió Tècnica d'Accessibilitat podrà demanar Ia col·laboració
de personal expert experts amb especial preparació i reconeguda
experiència en l'àmbit de la consulta.
11. El mandat dels membres de la comissió serà coincident amb Ia
duració de cada legislatura.
12. L'exercici del càrrec no tindrà prestació econòmica.
13. El cessament de la condició de membre abans d'extingir-se, podrà
deure's a:
a) Proposta de les entitats i organitzacions que van promoure el
nomenament.
b) Substitució del representant per part de les entitats i
organització que els ha designat.
c) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual
es raonen els motius.
d) Per malaltia que incapaciten per a l'exercici del càrrec.
e) Defunció.
f) Per altres causes justificades.
4. Dotació pressupostària.
Anualment, es comptarà amb una dotació pressupostaria vinculada a la
consecució dels objectius d'aquesta comissió".
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
2, el Ple, en votació ordinària i vint-i-tres vots a favor dels grups polítics municipals
Compromís per Torrent, Ciudadanos, Popular i Socialista, i dos abstencions del grup
polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la moció anterior.
Àudio: 05.05.mp3
Vídeo: http://videople.es/2256
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6. 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:
6.01. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1 ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
6.01.01. 5567/2020/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT
DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA
MC 23/2020/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:
“Que la Junta de Govern Local d´este Ajuntament, en sessió ordinària
del dia 18/05/2020, de conformitat amb el que estableixen l'article 127.1.b) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 117 del
Reglament Orgànic del Ple d'este Ajuntament, va adoptar l´acord d´aprovar el
projecte de modificació de crèdits nº 23/2020/SC/01/5567, amb la modalitat de
suplement de crèdit, finançat amb romanent de tresoreria resultant de la liquidació de
l´exercici 2019, per l´import de 845.738,46 €.
Resultant que finalitzat el termini concedit als Grups Polítics Municipals,
de conformitat amb l’establit en l´article 118 i 132 del Reglament Orgànic del Ple
d`aquest Ajuntament, no s´ha presentat en el Registre General del Ple cap esmena
al text del projecte aprovat per la Junta de Govern Local.
Considerant que d´acord al art. 9 i Disposició Derogatòria única del
Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, a partir de l'1 de juny es reprenen els terminis
administratius suspesos des del 14 de març, durant la vigència de l'estat d'alarma i
les seues pròrrogues, declarat mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març, del
Govern d'Espanya, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Elaborat l'expedient de modificació pressupostària núm. MC
23/2020/SC/01/5567, acompanyat de la documentació preceptiva, en compliment del
que preveu els articles 168 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2014, de 5 de març, l'Alcaldia
i en nom seu el Regidor Delegat d'Estratègia, Innovació i Economia eleva al Ple
l'adopció de la següent PROPOSTA:
PRIMER.-.Aprovar inicialment la modificació de crèdits número
23/2020/SC/01/5567 en la modalitat de suplement de crèdits finançats amb el
Romanent de Tresoreria per a despeses generals, amb el següent detall:

MC 3/2019 PLENARI SUPLEMENTS
C.Ope.

S/C

Prog.

Econòm.

R.F.

Import

Text Explicatiu
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020

SUPLEMENT

0110

91301

5

RTGG

845.738,46 €

Amortització anticipada préstec
caixa popular
TOTAL 845.738,46 €

Quant al finançament de l'expedient, la mateixa es realitza amb càrrec
al Romanent Líquid de Tresoreria resultant de la Liquidació aprovada de l'exercici
2019.
C.Ope.
020

Lin.

Econòmica

Import

Text Explicatiu

87000

845.738,46 €

Amortització préstecs (RTGG)

SEGON.- Exposar al públic el dit acord, previ anunci en el BOP, durant
el termini de 15 dies, de conformitat amb el que disposa l´article 169.1 del Text Refós
de la Llei Reguladora d´Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 març, perquè els interessats que assenyala l´article 170, pugen examinar
l´expedient en la Secretària del Ple i efectuar les al·legacions i reclamacions
oportunes. La modificació pressupostària es considerarà definitivament aprovada si
durant el citat termini no s'hagueren presentat reclamacions i es publicarà resumida
per Capítols en el BOP; en cas contrari el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a
resoldre-les.
TERCER.- Contra l'aprovació definitiva de la modificació pressupostària
i de conformitat amb l'art. 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podrà
interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior
de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir
de l'endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província d´aquest edicte”.
De conformitat amb el dictamen emés per la Comissió Informativa núm.
1, el Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics
municipals Vox, Ciudadanos, Popular i Socialista, i dos abstencions del grup polític
municipal Compromís per Torrent, ACORDA, aprovar la proposta anterior.

6.01.02. 6626/2020/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT
DE CRÈDIT EXTRAORDINARI MC 25/2020/CE/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:
“Que la Junta de Govern Local d´este Ajuntament, en sessió ordinària
del dia 18/05/2020, de conformitat amb el que estableixen l'article 127.1.b) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 117 del
Reglament Orgànic del Ple d'este Ajuntament, va adoptar l´acord d´aprovar el
projecte de modificació de crèdits nº 25/2020/CE/03/6626, amb la modalitat de crèdit
extraordinari, finançat amb romanent de tresoreria resultant de la liquidació de
l´exercici 2019, per l´import de 154.729,30 €, aplicant el supòsit previst a l´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.
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Resultant que finalitzat el termini concedit als Grups Polítics Municipals,
de conformitat amb l´establit en l´article 118 i 132 del Reglament Orgànic del Ple
d`aquest Ajuntament, no s´ha presentat en el Registre General del Ple cap esmena
al text del projecte aprovat per la Junta de Govern Local.
Considerant que d´acord al art. 9 i Disposició Derogatòria única del
Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, a partir de l'1 de juny es reprenen els terminis
administratius suspesos des del 14 de març, durant la vigència de l'estat d'alarma i
les seues pròrrogues, declarat mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març, del
Govern d'Espanya, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel 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
25/2020/CE/03/6626, acompanyat de la documentació preceptiva, en compliment del
que preveu els articles 168 i 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 de la següent PROPOSTA:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits número
25/2020/CE/03/6626 en la modalitat de suplement de crèdits 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
EXPTE.

ACUERDO/DECRETO

5313/2020

Decreto 1695/2020

5859/2020

JGL 14/04/2020

6377/2020

Decreto 1747/2020

6386/2020

Solicitud crédito rep.
Urgente

6518/2020

Decreto

OBJETO
PROGRAMA ECONÓMICO
43 mamparas
metacrilato
protección atención al
público
9200
6250
100.000 mascarillas
higiénicas población
3110
22799
5000 máscaras
protección
respiratoria población
3110
22799
Reparación cubierta
Centro Social Sto.
Domingo
2310
6320
Cámara térmica
Ayuntamiento
9200
62200

PROYECTO

IMPORTE €
IVA INCL.

2020/5/COVID/2

4.102,69

2020/5/COVID/2

128.260,00

2020/5/COVID/2

7.562,50

2020/5/COVID/2

10.769,00

2020/5/COVID/2

4.035,11
154.729,30
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Quant al finançament de l'expedient, la mateixa es realitza amb càrrec
al Romanent Líquid de Tresoreria resultant de la Liquidació aprovada de l'exercici
2019.
SEGON.- Declarar la urgència del present procediment administratiu,
reduint a la meitat els diferents terminis establits en el procediment ordinari.
TERCER.- 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).
QUART.- Contra l'aprovació definitiva de la modificació pressupostària i
de conformitat amb l'art. 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podrà
interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior
de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir
de l'endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província d´aquest edicte”.
De conformitat amb el dictamen emés per la Comissió Informativa núm.
1, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la proposta
anterior.

6.01.03. 6300/2020/GEN - MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN LA MODALITAT
DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA
MC 26/2020/SC/02.
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:
“Que la Junta de Govern Local d’este Ajuntament, en sessió ordinària
del dia 18/05/2020, de conformitat amb el que estableixen l'article 127.1.b) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 117 del
Reglament Orgànic del Ple d'este Ajuntament, va adoptar l´acord d´aprovar el
projecte de modificació de crèdits nº 26/2020/SC/02/6300, amb la modalitat de
suplement de crèdit, finançat amb romanent de tresoreria resultant de la liquidació de
l´exercici 2019, per l´import de 25.963,15 €.
Resultant que finalitzat el termini concedit als Grups Polítics Municipals,
de conformitat amb l´establit en l´article 118 i 132 del Reglament Orgànic del Ple
d`aquest Ajuntament, no s´ha presentat en el Registre General del Ple cap esmena
al text del projecte aprovat per la Junta de Govern Local.
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Considerant que d´acord al art. 9 i Disposició Derogatòria única del
Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, a partir de l'1 de juny es reprenen els terminis
administratius suspesos des del 14 de març, durant la vigència de l'estat d'alarma i
les seues pròrrogues, declarat mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març, del
Govern d'Espanya, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Elaborat l'expedient de modificació pressupostària núm. MC
26/2020/SC/02/6300, acompanyat de la documentació preceptiva, en compliment del
que preveu els articles 168 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2014, de 5 de març, l'Alcaldia
i en nom seu el Regidor Delegat d'Estratègia, Innovació i Economia eleva al Ple
l'adopció de la següent PROPOSTA:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits número
26/2020/SC/02/6300 en la modalitat de suplement de crèdits finançats amb el
Romanent de Tresoreria per a despeses generals, amb el següent detall:

C.Ope. S/C
020

Prog.

SUPLEMENT

0110

Econòm. R.F.
91301

5

Import
RTGG

Text Explicatiu

25.963,15 € €

Amortització anticipada préstec
caixa popular

TOTAL 25.963,15 €

Quant al finançament de l'expedient, la mateixa es realitza amb càrrec
al Romanent Líquid de Tresoreria resultant de la Liquidació aprovada de l'exercici
2019.
C.Ope.
020

Lin.

Econòmica

Import

Text Explicatiu

87000

25.963,15 €

Amortització préstecs (RTGG)

SEGON.- Exposar al públic el dit acord, previ anunci en el BOP, durant
el termini de 15 dies, de conformitat amb el que disposa l´article 169.1 del Text Refós
de la Llei Reguladora d´Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 març, perquè els interessats que assenyala l´article 170, pugen examinar
l´expedient en la Secretària del Ple i efectuar les al·legacions i reclamacions
oportunes. La modificació pressupostària es considerarà definitivament aprovada si
durant el citat termini no s'hagueren presentat reclamacions i es publicarà resumida
per Capítols en el BOP; en cas contrari el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a
resoldre-les.
TERCER.- Contra l'aprovació definitiva de la modificació pressupostària
i de conformitat amb l'art. 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podrà
interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior
de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir
de l'endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província d’aquest edicte”.
De conformitat amb el dictamen emés per la Comissió Informativa núm.
1, el Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics
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municipals Vox, Ciudadanos, Popular i Socialista, i dos abstencions del grup polític
municipal Compromís per Torrent, ACORDA, aprovar la proposta anterior.

6.01.04. 6706/2020/GEN – APROVACIÓ PAM COVID-19.
Andrés Campos Casado, Portaveu del grup municipal socialista,
Amparo Folgado Tonda, Portaveu del grup municipal Popular, Raúl Claramonte Val,
Portaveu del grup municipal de Ciutadans, Pau Alabajos Ferrer, Portaveu del grup
municipal de Compromís i Sr. Salvador Benlloch Pascual, Portaveu del grup
municipal de VOX a l'Ajuntament de Torrent, vénen a sotmetre a la consideració de
l'Ajuntament Ple per a la seua aprovació, si escau, la següent PROPOSTA
D'ACORD:
“En sessió Plenària de data 7 de maig de l'actual, i arran de la
declaració pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, de l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es va crear un grup
de treball integrat per un representant de cada grup polític municipal i presidit pel
Delegat de l'Àrea d'Estratègia, Innovació i Economia, que havia d'elaborar un
document definitiu del PLA DE XOC MUNICIPAL COVID-19 a partir del document de
treball elaborat pels tècnics municipals.
Aquest grup de treball ha mantingut reunions els dies 11, 21 i 29 de
maig passat, utilitzant com a base el citat document i les aportacions dels grups
polítics, havent aconseguit un alt grau de consens sobre el seu contingut.
Per això, en compliment del citat acord plenari del passat 7 de maig,
s'eleva de nou a aquest òrgan el document definitiu elaborat per a la seua aprovació,
si escau.
Per tot això, es proposa l'adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar el PLA DE ACTUACION MUNICIPAL 2020 DE
LLUITA CONTRA COVID-19
Segon.- Impartir les instruccions oportunes per a la posada en pràctica
del citat Pla pels diferents serveis municipals, habilitant els crèdits necessaris per a
això“.
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.
Àudio: 06.01.04.mp3
Vídeo: http://videople.es/2257
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6.02. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT,
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT.
6.02.01. 18059/2019/GEN - ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ I
FUNCIONAMENT DE LES TERRASSES DE VETLLADORS D’HOSTALERIA:
APROVACIÓ INICIAL.
Es dóna compte de la proposta del Sr. Raúl Claramonte Val, regidor
delegat de l’Àrea Mobilitat i Transport, que es transcriu a continuació:
“Visto que en fecha 3 de Diciembre de 2019 se inician los trámites
administrativos para la “Modificación Ordenanza Terrazas de Veladores de
Hostelería mediante Edicto de conformidad con el artículo 133 de la Ley 39/2015 de
Procedimiento Administrativo Común para dar Participación Pública.
Visto que en fecha 3 de Diciembre de 2019 se remite oficio desde la
Concejalía de Movilidad a la Asociación de Hostelería para que realicen las
aportaciones que consideren a dicha Modificación.
Visto que en fecha 3 de Enero de 2020 se emite informe por la
Directora de Movilidad respecto a dicha Modificación.
Visto que en fecha 7 de Enero de 2020 se emite propuesta de
“Modificación Ordenanza Terrazas de Veladores de Hostelería.” desde la Concejalía
de Movilidad.
Considerando que en Junta de Gobierno Local de 4 de Febrero de
2020 se aprueba el Borrador de “Modificación Ordenanza Terrazas de Veladores de
Hostelería.”
Considerando que dicho Borrador se remite a todos los Grupos
Políticos para que realicen las pertinentes enmiendas.
Vista la enmienda presentada por Doña Amparo Folgado en nombre y
representación del Partido Popular de Torrent en fecha 27 de Febrero en 2020.
Visto el Informe de la Directora de Movilidad de fecha 25 de Mayo de
2020 por el que se desestiman las 3 enmiendas.
Se emite la siguiente Propuesta de Acuerdo:
PRIMERO: Desestimar las tres enmiendas en los términos del Informe
de la Directora de Movilidad.
SEGUNDA: Aprobación inicial por el Pleno con el voto favorable de la
mayoría simple de sus miembros presentes (Art. 47.1 LBRL).
TERCERO: Información pública y audiencia a los interesados por plazo
mínimo de treinta días hábiles, para presentación de reclamaciones y sugerencias.
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CUARTO: Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias
presentadas en plazo y aprobación definitiva por el pleno. Si no se formularen la
ordenanza se entenderá definitivamente aprobada sin más trámites. La ordenanza
entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente y publicado su texto íntegro en el
BOP, cuando transcurra el plazo de 15 días establecido en el artículo 65.2 LBRL”.
De conformitat amb el dictamen emés per la Comissió Informativa núm.
2, el Ple, en votació ordinària i per quinze vots a favor dels grups polítics municipals
Vox, Ciudadanos i Socialista, huit vots en contra del grup polític municipal Popular, i
dos abstencions del grup polític municipal Compromís per Torrent, ACORDA,
aprovar la proposta anterior.
Àudio: 06.02.01.mp3
Vídeo: http://videople.es/2258

6.03. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR
6.03.01. 8621/2020/GEN - PROPOSTA DELS GRUP POLITICS MUNICIPALS
SOCIALISTA I CIUDADANOS PER A DESTINAR PART DE L'ASSIGNACIÓ
CORRESPONENT AL SEUS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DELS MESOS DE
JUNY, JULIOL I AGOST A SUBVENCIONAR A ENTITATS I ASSOCIACIONS
COL·LABORATIVES I SENSE ÀNIM DE LUCRE DE CARÀCTER LOCAL.
Es dóna compte de la proposta que es transcriu a continuació:
“En sesión Plenaria de fecha 21 de junio de 2019, tras la constitución
del nuevo Ayuntamiento, se adoptó acuerdo relativo a las asignaciones de los
grupos políticos municipal, estableciéndose una dotación económica mensual (12 en
total) de 1.028 €, a la que se añadían 172 € mensuales por cada concejal que
integre el respectivo grupo. De igual modo, el mismo acuerdo establecía una revisión
cada 1 de enero de tales cantidades de acuerdo con el IPC anual.
Esta revisión no se ha efectuado todavía por cuanto el presupuesto de
2020 ha entrado en vigor el pasado 27 de mayo y no contempla el incremento
previsto del IPC.
Estas asignaciones se han configurado por la doctrina y la
jurisprudencia como un derecho de los grupos políticos una vez establecido por el
pleno de la Corporación, y como tal derecho, renunciable sin necesidad de
aceptación por este.
A raíz de la declaración por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, se ha generado una emergencia social de muchos grupos de
personas que carecen de lo más elemental, a las que tradicionalmente vienen
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atendiendo las administraciones públicas pero también, y de forma directa, distintas
asociaciones o entidades sin ánimo de lucro y carácter colaborativo.
Los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Torrent firmantes
de la presente propuesta desean colaborar con tales asociaciones y entidades en
paliar en lo posible las situaciones a que se ha hecho referencia, y ello mediante una
retención de sus asignaciones económicas durante un período temporal.
Por todo ello, e independientemente del momento en que se produzca
la actualización de las cuantías que les corresponden, vienen en proponer la
adopción del siguiente ACUERDO:
Primero.- Que por la Intervención municipal del Ayuntamiento se
retenga el 50 por 100 de la total cuantía que por asignación a los grupos Socialista y
de Ciudadanos, y por el número de concejales que lo integran se estableció por
acuerdo plenario de fecha 21 de junio de 2019, y todo ello durante dos meses de
junio, julio y agosto, en la cantidad que corresponda una vez actualizada con el IPC
del 2019.
Segundo.- Que el importe total de las cantidades retenidas a los dos
grupos municipales durante el citado período de tiempo se destine por el
Ayuntamiento a subvencionar a las entidades y asociaciones colaborativas y sin
ánimo de lucro de carácter local que se considere más oportunas”.
El Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la
proposta anterior.
Àudio: 06.03.01.mp3
Vídeo: http://videople.es/2259

6.03.02. 8261/2020/GEN - MOCIÓ GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS PER
TORRENT PEL 28 DE JUNY, DIA INTERNACINAL DE L’ORGULL LGTB+.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, el text literal de la qual és:
“El 28 de juny de 1969 es van produir diverses revoltes en Stonewall
(EUA) per a denunciar la criminalització a la qual estaven sotmeses les persones
LGTB+. Des de llavors, les organitzacions socials, commemoren a tot el món l'Orgull
LGTB+, reivindicant els drets, la dignitat i la igualtat per a lesbianes, gais, trans,
bisexuals i intersexuals.
Cinquanta-un anys després, i a pesar de ser un país capdavanter en
reconèixer drets a lesbianes, gais, trans i bisexuals queda molt de camí per recórrer
cap a la igualtat real. Malgrat els avanços aconseguits durant els últims 15 anys en
matèria legislativa, molt especialment amb la Llei 13/2005 del matrimoni igualitari,
però també amb la llei 3/2007 d'identitat de gènere, encara estem molt lluny
d'aconseguir la igualtat real.
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És necessari el reconeixement de tots aquells sectors vinculats a les
lluites socials, per ser els i les màximes responsables de l’existència de certs drets
reconeguts a les persones LGTB+ i l'existència d'iniciatives de les diverses
administracions, des de l'àmbit municipal fins l'europeu que tenen com a objectiu un
compromís amb la lluita col·lectiva per la igualtat i la llibertat de tota la ciutadania.
Sabem que el País Valencià es troba al capdavant de l'Estat en matèria LGTBI amb
l'aprovació de la Llei 8/2017 integral del dret a la identitat i expressió de gènere a la
Comunitat Valenciana promoguda per la Conselleria de Polítiques Inclusives i que
vetla pels drets de les persones trans, i també amb l'aprovació de la Llei 23/2018
d'igualtat LGTB+, que protegeix els drets de totes les persones que integren el
nostre col·lectiu i garanteix la seua seguretat davant, per exemple, dels delictes
d'odi. Però indiscutiblement és necessària i urgent l'aprovació d'una llei integral
LGTB+ que recollisca totes les qüestions de competència estatal des d'una
perspectiva sanitària, educativa, laboral... que elimine completament qualsevol
referència patologitzant i atorgue el ple dret a l'autodeterminació sense necessitat
d'aval professional de cap tipus, a més de reconèixer que els drets LGTB+ són una
qüestió d'Estat.
Aquesta Llei pretén superar la històrica invisibilitat i falta de
reconeixement dels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals,
transgènere i intersexuals. La mateixa atén i respecta totes les identitats possibles,
atès que el col·lectiu LGTB+ no és un tot homogeni. Hi realitats diferents i situacions
diferents. Convé tenir present l'especial vulnerabilitat de les persones LGTB+
d'avançada edat, o les persones migrades o sol·licitants d'asil, les que estan
privades de llibertat, les que es dediquen al treball sexual, les menors i adolescents,
les persones víctimes de discriminació múltiple, com les dones transsexuals i
transgènere, o les persones bisexuals, invisibilitzades fins a la data.
Per això, aquest any la Federació Estatal LGTB ha declarat el 2020 com
a any temàtic "Dones LTB: Sororitat i Feminisme", per visibilitzar la realitat
d'aquestes dones i denunciar l'opressió de gènere que viuen a causa de la suma de
discriminacions que pateixen per ser, a més de dones, part del col·lectiu LGTB+ i
estar exposades tant al masclisme i la misogínia com a la lesbofòbia, transfòbia i
bifòbia.
L’estat ha ascendit en el rànquing de ILGA sobre la situació de les
persones LGTB+ a la sisena posició des de l'onzena que va ocupar en 2018, però
això no és motiu de celebració. Aquesta pujada ha estat sostinguda gràcies a la
sentència de Tribunal Suprem que va permetre l'accés al canvi registral de gènere
als menors trans, qüestió que hauria d'haver estat ja una realitat des de fa temps.
Sens dubte és una bona notícia, però les persones LGTBI no podem dependre
exclusivament de sentències judicials: necessitem una legislació estatal que iguale
els nostres drets independentment del territori en el qual residim.
Des de les institucions hem de seguir treballant en favor de la igualtat
jurídica, social i de facto entre totes les persones. Cal impedir que les conviccions
morals o ideològiques individuals seguisquen posant entrebancs a l'avanç de la
igualtat, que és el camí de la democràcia. Tot i que la igualtat legal és ja una realitat
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generalitzada, la igualtat social i real del col·lectiu LGTB+ és encara una assignatura
pendent que cal abordar amb urgència i decisió. És precisament ara quan els
governs han de mantenir ferms en l'estat de dret i els drets humans. Igualment, cal
seguir denunciant que encara a hores d’ara, més de 70 països tenen legislacions
que persegueixen les persones LGTB+ i que en 10 d'ells se les condemna a mort.
Reiterem la importància de denunciar aquesta situació i de lluitar pels drets de totes
les persones, des de la perspectiva que la lluita pels drets LGTB+ és la lluita pels
drets humans.
Els municipis són els espais més propers a la ciutadania, els quals
juguen un paper fonamental en la visibilització del col·lectiu LGTB+, sent un referent
d'integració i lluita contra la discriminació. Per això és necessari el nostre compromís
en donar resposta a la població LGTB+ en tot allò que siga de la nostra
competència.
Perquè LGTB-fòbia, lluny de desaparéixer, continua manifestant-se en
aules, llars, els centres d'oci i de treball, i fins i tot, a les administracions i serveis
públics. Ho hem pogut comprovar en les diverses imatges que s'han fet públiques fa
poc a través de les xarxes socials, on es veien comportaments menyspreables cap a
una dona trans o insults i agressions homofòbiques en espais públics, i també amb
la situació de confinament en què ens hem vist immerses a causa de la COVID-19,
que ha obligat moltes persones LGTB+ a viure un doble confinament en entorns
familiars hostils, on han hagut de patir el maltractament i el menyspreu continuat
d'aquells que haurien de ser el seu màxim suport: la mateixa família.
Aquestes actituds, com veiem, són més acusades en temps de crisi
sanitària, econòmica i social, on els drets de totes les persones, i especialment, les
més estigmatitzades socialment, són vulnerats de manera constant. De nou, aquest
28 de juny és necessari un suport explícit a les demandes i necessitats de la
població LGTB+.
Per tant, si bé cal reconéixer l'existència d'iniciatives de les diverses
administracions, de les municipals a la Generalitat, l'Estat o la Unió Europea, que
tenen com a objectiu un compromís amb la lluita col·lectiva per la igualtat i la llibertat
de tota la ciutadania, és cert que encara queda molt de trajecte per arribar a ser una
societat on no es produïsca cap mena de discriminació per motiu de sexe, identitat
de gènere o orientació sexual. Celebrem els avanços, sense oblidar que queda molt
de camí per recórrer.
És per tot això que acordem,
1. Realitzar una denúncia explícita contra l'homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i
transfòbia, així com expressar un compromís concret d'engegada de
mesures per a erradicar aquesta xacra social. Com a mostra pública i
visible, amb motiu del 28 de juny penjarem al balcó de l’ajuntament la
bandera arc iris del moviment LGTB+.
2. Continuar treballant i posant en marxa mesures des de l’Ajuntament per
promoure el respecte i eradicar aquesta xacra social.
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3. Reivindicar una educació pública, laica, de qualitat i que atenga la
diversitat com a requisit per a crear un espai educatiu on imperen els
valors democràtics i de tolerància, on s’incloga la defensa de la
diversitat familiar i la lluita contra qualsevol tipus de discriminació que
puguen patir les famílies homoparentals, tant material com simbòlica.
4. Expressar un compromís efectiu contra les retallades socials,
especialment pel que fa a la prevenció i el tractament del VIH.
5. Sol·licitar al Govern de l'Estat la despatologització de les identitats trans
i intersexuals, sense que els drets sexuals i sanitaris d'aquestes
persones es vegen perjudicats.
6. Sol·licitar al Govern de l’Estat l’aprovació de la Llei integral LGTBI.
Aquesta moció es farà arribar:
- Als grups polítics de les Corts Valencianes.
- A la Presidència del Govern central i al Ministeri d’Igualtat”
Pel Sr. Portaveu del grup polític municipal Compromís per Torrent es
sol·licita s’emeta el vot de forma nominal.
Sometsa a votació la realització del vot nominal, s’aprova per
unanimitat.
El Ple, en votació nominal, i per quinze vots a favor dels Srs. i Sres.
Pau Alabajos Ferrer, Inmaculada Amat Martínez, Francisco José Arnau Roig, Andrés
José Campos Casado, José Antonio Castillejo Durán, Raúl Claramonte Val,
Asunción Ferrer San Pablo, José Daniel Iserte Carbó, José Pascual Martínez
Climent, Antonio Nebot Soriano, Marina Olivares Hernández, Patricia Sáez Orea,
Carmen Silla Mora, Esmeralda Torrent Guillén, Juan Jesús Ros Piles, un vot en
contra del Sr. Salvador Benlloch Pascual, i nou abstencions dels Srs. i Sres. Ignacio
Carratalá Belloch, Salvador Císcar Juan, Amparo Folgado Tonda, Arturo García Gil,
Adelina González Borrull, José Francisco Gozalvo Llácer, Antonio José Martínez
Moreno, Ana María Penella Busach, Dolores Roch Cazorla, ACORDA, aprovar la
moció anterior.
Àudio: 06.03.02.mp3
Vídeo: http://videople.es/2260

7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
7.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 2 FINS AL 29 DE
MAIG DE 2020, DEL NÚM. 1781 AL NÚM. 2008 INCLUSIVAMENT.
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Es dona compte i el Ple queda assabentat, dels decrets adoptats per
l'Alcaldia des del 2 al 29 de maig de 2020, del número 1781 al número 2008,
ambdós inclusivament.
7.02. PRECS I PREGUNTES.
Es formulen els següents precs i preguntes durant la sessió:

Àudio: 07.02.mp3
Vídeo: http://videople.es/2261

I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 15.08 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,

Pàgina 44 de 44

